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Delårsbokslut 2016 med helårsprognos 

 
Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje år 

 göras ett delårsbokslut och om det är möjligt skall det göras en 

 jämförelse med samma period föregående år, vilket för detta 

 delårsbokslut är jämförelsen med delårsbokslut 2015-08-31. 

 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 2016-08-31 och  

helårsprognosen är en uppskattning av det förväntade resultatet per 2016-12-31. 

 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall belasta rätt månad. 

 Även skuld och fordringsbokföring är gjord. 

 

 

Delårsbokslutet är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den  

ger upplysningar om kommunens verksamhet och  

finansiella situation utifrån god ekonomisk hushållning. 

 

Målgrupper för delårsbokslutet är i första hand  

kommunfullmäktige och samtliga förtroendemän. 

 

Fördjupad information om verksamheterna presenteras i  

 nämndvisa delårsbokslut vilka finns tillgängliga 

 på kommunstyrelseförvaltningen. 

 

För mer information om kommunen är du välkommen att  

besöka vår hemsida: 

www.gislaved.se 

 

 

 

http://www.gislaved.se/
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 År 2016-08-31 i korthet 
 

 Befolkning 
 

Befolkningsutveckling 

Vid årsskiftet, 31 december 2015 hade Gislaveds kommun en folkmängd på 29 272 personer. Under 

första halvåret av året, till och med den 30 juni 2016 har kommunen ökat med 134 personer till 

totalt 29 406, detta är en väldigt positiv utveckling jämfört med föregående års utveckling vilket går 

att läsa ut i diagrammet nedan.  

 
 

 Ekonomi  
Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och skatteintäkter är resultatet avsevärt bättre än den 

budgeterade nivån per den sista augusti. Resultatet vid augustis utgång visar +72,4 mnkr.  

 

 

Helårsprognos 

Utifrån nämndernas antagande om helårsprognosen blir resultatet för 2016 +35 mnkr. En 

osäkerhet i denna prognos är hur stor del av investeringsanslagen som kommer att förbrukas under 2016. 

Denna osäkerhet påverkar resultaträkningen avseende avskrivningar, interna kapitalkostnader samt 

räntekostnader. 

 

Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2016 angav ett årsresultat på +14,8 mnkr. Resultatet för 

2016 skulle därmed bli ca 20 mnkr bättre än budgeterat resultat vilket beror bland annat på följande faktorer: 

 

 Nämnder/styrelser +13,3 mnkr 

 Skatteintäkter -9,4 mnkr 

 Budgeterat resultat +14 mnkr 

 Avskrivningar + 7,3 mnkr 

 Pensionskostnaden/personalomkostnader – 3,6 mnkr  

 

 



DELÅRSBOKSLUT 2016 

-08-31 

  

   4 

 

Investeringsnivåer 

2016-08-31 uppgår investeringarna till 33 mnkr och för helåret beräknas investeringsnivån uppgå till 106 mnkr 

vilket är 92 mnkr lägre än den budgeterade investeringsnivån 199 mnkr.  

 

Gislaveds kommun har som följd av höga investeringsnivåer under ett flertal år, i dagsläget en låneskuld på 70 

mnkr. Om prognostiserat driftresultat samt investeringsnivå faller in behövs det troligtvis inte göras någon 

ytterligare upplåning under 2016. 

 

Kommunalskatten för 2015 är 22,13 %. Genomsnittet i länet är 21:60 % och för riket 20:70 %. 

 

 



 Delårsbokslut 2016-08-31 

 
 

 

Förvaltningsberättelse 

2 Ekonomi och 

verksamhetsstyrning i 

Gislaveds kommun. 
 
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds 

kommun att  

 verksamheten bedrivs effektivt i enlighet 

med de prioriterade områdena och 

konkretiserade målen 

 de finansiella målen uppnås 

 som en attraktiv arbetsgivare uppnås de 

personalpolitiska målen. 

 

Ett grundläggande syfte med styrning är en 

medveten samordning och inriktning av 

verksamhetens delar mot gemensamma mål. 

Helhetssynen är nödvändig för att nämnderna i sin 

verksamhetsplanering ska ta ansvar för den 

samlade kommunala verksamhetens utveckling 

utöver den egna kärnverksamhetens behov och 

intressen. 

 

För att samordna och ge ett utökat stöd för 

verksamheten har gemensamma definitioner samt 

en styrmodell för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning utvecklats.  

 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär att 

kommunfullmäktige har antagit en Vision, 

prioriterade mål, Finansiella mål samt 

Personalpolitiska mål. För att nå dessa mål har 

kommunfullmäktige för år 2016 angivit ett antal 

konkretiserade mål som ska styra mot de 

prioriterade områdena och visionen. 

 

 

Visionen skall beskriva vad kommunfullmäktige vill 

uppnå på längre sikt. Visionen skall vara ett redskap 

för styrning av den kommunala verksamheten. 

Gislaveds kommun har en vision som är en 

ledstjärna för hur vi vill att kommunen skall 

utvecklas. Visionen skall vara styrande för 

budgetarbetet. 

 

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar 

sig med och har en god relation till. 

 

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och 

förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom att vi: 

 levererar en fungerande vardag för individen, 

 fungerar som informationssamlare, samordnare 

och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv 

resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den kulturella 

industrikommunen. 

 

 

 

 

Prioriterade områden skall tydliggöra inom 

vilka delområden som arbetet ska inriktas för 

att visionen på sikt skall uppnås. 

De prioriterade områdena är: 

 Barns lärande 

 Staden Gislaveds kommun 

 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 

Finansiella mål är det viktigaste instrumentet för 

att styra tilldelning av resurser till verksamheten. 

De finansiella målen är anpassade för att skapa ett 

ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden 

i form av bl a pensionskostnader m m. 

 Resultatnivån under femårsperioden 2016-

2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 

mnkr per år 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för 

perioden 2016-2020 ska, som genomsnitt, 

inte vara lägre än 73 procent. 

 

 

Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse 

både för att öka kommunens attraktivitet som 

arbetsgivare och för att bidra till god ekonomisk 

hushållning. 

 

• Gislaveds kommuns löne- och 

personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare. 

• Utveckla processen kring 

lönebildningen 

• Riktade medel för struktursatsningar 

 Styrmått: 

• Minst 90 % av alla anställda ska ha 

medarbetarsamtal. 

• Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4,8 % 

• Att resultat av struktursatsningar 

under femårsperioden 2015-2019 ska 

medföra att medianlönerna inom 

respektive AID-kod ligger i nivå som 

medianlöner i kommuner och landsting 

i södra Sverige. 
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• Hos Gislaveds kommun är heltid en 

rättighet och deltid en möjlighet. 

 Styrmått: 

 Samtliga nya tillsvidaranställningar 

anställas till en grundanställning på 100 

%. Målet är att andelen anställda med 

grundtjänst 100 % ska öka i förhållande 

till andelen per 2014-11-01 som var 

64,3 %.  

 

Arbetet på nämndsnivån utgår sedan från att utföra 

givna inriktningar utifrån givna ekonomiska ramar. I 

detta planeringsarbete gör respektive nämnd en 

verksamhetsbudget som beskriver 

verksamhetens uppgift, vad den skall göra och för 

vem. Även på nämndsnivån utarbetas mål för 

verksamheten utifrån de prioriterade områdena.  
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3 Uppföljning av Prioriterade områden. 
För att ge en bild av det arbete som har genomförts i kommunens olika verksamheter för att uppnå de 

prioriterade områdena redovisas här några av dessa för respektive prioriterat område.  

 

 

Styrmåtten mäts i de flesta fall enbart på helårsbasis, varför de inte redovisas här. En sammanvägning av 

nämndernas måluppfyllnad redovisas nedan.

 

 

 

 

 

Barns lärande 
 

Detta prioriterade område innebär att 
• Alla barn når behörighet till gymnasieskolan. 

• För att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan mellan alla runt 

barnet: trygg miljö i och utanför skolan 

 

 

Har genomförts eller kommer att genomföras genom…. 
 Gislaveds kommun ingår i det pilotprojekt (Jönköpings län) som barnombudsmannen valt ut avseende 

barnkonventionen. Arbetet inleds under hösten 2016 

 

 Gislaveds kommun anordnade ett flertal aktiviteter för barn under sommaren under namnet ”sommarliv”. Bl a 

olika konserter. 

 

 Gislaveds kommun har medverkat vid etablerandet av en gemensam barn- och ungdomshälsa 6-18 år i GGVV 

som planeras att öppna under hösten 2016. 

 

 Cope-utbildningar för vårdnadshavare med barn 3-12 år och ungdomar 13-17 år kommer att startas under 

hösten 2016. 

 

 Beslut om förändrad skolorganisation har beslutats. 

 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått: 

 Andel behöriga elever till något nationellt program –sjunker från 81,1% till 75,1% 

 Elever i åk 6 med godkänt betyg i alla ämnen. - Betygen sjunker jämfört med föregående år  

 Andel som fullföljer gymnasiet - har minskat från 71,9% till 70.1% 

 Elevernas syn på skolan, år 8 

 
Kommentarer:  

Kommunen arbetar mer och mer med förebyggande arbete för att barn och ungdomar ska få så bra 

förutsättningsar som möjligt att utvecklas och nå så långt som möjligt i sitt lärande. I de styrmått som 

kommunen valt att mäta på visar att betygen sjunker och att andelen behöriga elever till gymnasiet sjunker. En 

del som naturligtvis påverkar resultaten i skolan är att andelen nyanlända under året varit rekordstor. Att 

enbart bedöma måluppfyllelsen av styrmåtten känns därför inte rättvis. Det fortsatta arbetet med ständiga 

förbättringar för att öka resultatet inom skolan fortsätter. 
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Staden Gislaveds kommun 
 
Detta prioriterade område innebär att 

 Staden Gislaved upplevs – och används - som en attraktiv mötesplats av invånare och besökare.  

 Konceptet Staden Gislaved upplevs och stödjer hela kommunens attraktivitet.  

 

 

 Har genomförts eller kommer att genomföras genom…. 
 Kontaktcenter har öppnats  

 Att subventionerade resor för högskolestudenter har införts 

 

 Kommunen är allt mer aktiv på sociala medier. Flera förvaltningar har egna s k facebooksidor. 

 

 Fortsatt utveckling av verksamhet i Glashuset 

 

 Påbörjat bygge av spontanidottsplats i området Gisle i form av hinderbana och utegym 

 

 E-utvecklingsarbetet har hög prioritet och spänner över flera områden 

 

 

Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått: 

 Medborgarundersökningen NMI - resultat kommer till årsbokslutet 

 Medborgarundersökningen ”Hur stor andel av invånarna tycker att Gislaveds kommun är en attraktiv plats att 

bo på ” -resultat kommer till årsbokslutet 

 Medborgarundersökningen - upplever påverkan -resultat kommer till årsbokslutet 

 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?  Ingen förändring av 

resultatet (56 %) jämfört med 2015 har skett. 

 

Kommentarer:  

Kommunen arbetar aktivt med att göra information från kommunen mer informativ och tillgänglig för alla. Allt 

mer information söks på ”nätet” och då behöver kommunens hemsida vara uppdaterad. De som söker 

information via telefon får det enklare genom ”en väg in” via kontaktcenter. Ett allt bredare kulturutbud som 

lockat fler besökare än tidigare och fått genomslag i olika medier. Införandet av subventionerade resor för 

högskolestudenter lockar fler att bo kvar i Gislaved trots studier på annan ort.  

 

 

 

 

 

Företagsklimat och näringslivssamverkan 
 
 

Detta prioriterade område innebär att 
• I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet. 

• Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efterfrågan från kommun eller företag. 

 

Har genomförts eller kommer att genomföras genom…. 
 Arbetet med konjunkturspaketet har påbörjats  

 

 Turismsammarbete sker genom grannkommunerna men också genom kontinuerliga möten i Smålandssjörike, 

Fegen och GGV. 
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 Att en rad aktiviteter enligt handlingsplanen för besöks- turistnäringen har genomförts, bl a har inventering av 

vandrings- och cykelleder påbörjats 

 
 Helårsöppen turisbyrå har införts 

 

 Gislaveds och Hylte kommun har bjudit övriga kommuner utmed järnvägssträckan Halmstad – Nässjö för en 

fortsatt dialog för att åstadkomma en upprustning av järnvägen 

 

 

 
Kommunövergripande mätning görs med: 

Styrmått  

 Placering i Svenskt Näringsliv ranking - försämrat resultat. Från 98 till 193 plats. 

 Placering i SKL:s undersökning- Insikten- Gislaveds kommun deltar inte 2016 

 Antal nystartade företag- antal/1 000 invånare -resultat kommer till årsbokslutet 

 

 

Kommentarer:  

Trots hög målsättning om att ha det bästa företagsklimatet sjunker Gislaved på Svensk Näringslivs ranking. 

Här finns utvecklingsmöjligheter för Gislaveds kommun. Beslut om att förvärva aktierna i Gislaved 

Näringsliv AB och därmed få ett helägt näringslivsbolag är på gång. Bolaget är tänkt att driva projekt inom 

området samt att ansvara för turism- och besöksnäringen. 

 

 

Sammanfattning måluppfyllelse 
Gislaveds kommun har relativt god måluppfyllelse. Det finns händelser som påverkat måluppfyllelsen, men där 

kommunen inte haft påverkansmöjligheter. Bl annat då den stora andelen nyanlända. Arbetet med att förändra 

företagens syn på kommunen ger inte verkan förrän på längre sikt. 
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4 Modell för finansiell analys 
För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används fyra rubrikområden 

som benämns resultat och kapacitet samt risk och kontroll. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Finansiellt resultat 

Här analyseras periodens resultat samt balansen 

mellan intäkterna och kostnaderna. En analys görs 

även över årets investeringar och deras utveckling 

och finansiering.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Period resultat och prognostiserat resultat 

 Periodens investeringar och 

prognostiserade årsnivå 

 

 

2. Kapacitet 

Här redovisas kommunens finansiella 

motståndskraft på lång sikt. Ju starkare kapacitet 

kommunen har desto mindre känslig blir 

kommunen för konjunkturnedgångar. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Soliditet 

 Skuldsättning 

 Långfristiga skulder 

 

3. Riskförhållande 

Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen 

klarar att möta finansiella problem på kort och 

medellångt perspektiv. En god ekonomisk 

hushållning innebär att kommunen inte behöver 

vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella 

problem.  

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Kassalikviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

 

 

4. Kontroll 

Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de 

finansiella målen efterlevs och planer följs. En god 

följsamhet mot budget är ett uttryck för god 

ekonomisk hushållning. 

 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Måluppfyllelse 

 Avstämning av balanskravet

 

 

Resultat 

 

 

Kapacitet 

 

 

Risk 

 

 

Kontroll 
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 Resultat  
 

INLEDNING 
Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje 

år göras ett delårsbokslut och om det är möjligt skall 

det göras en jämförelse med samma period föregående 

år, vilket för detta delårsbokslut är jämförelsen med 

delårsbokslut 2015-08-31. 

 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 

2016-08-31 och helårsprognosen är en uppskattning av 

det förväntade resultatet per 2016-12-31. 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall 

belasta rätt månad. Även skuld och fordringsbokföring 

är gjord. 

 

 

HUR BLEV RESULTATET 

 

 
 

 
Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och 

skatteintäkter är resultatet per den sista augusti avsevärt 

bättre än den budgeterade nivån. Prognosen för helåret 

är också bättre än det budgeterade resultatet.  

 

Resultatet 2016-08-31 uppgår till +72,4 mnkr för 

Gislaveds kommun.  

Resultatet 72,4 mnkr beror på att nämnderna har 

förbrukat 48,9 mnkr mindre än vad som är budgeterat 

för denna period. Ett viktigt påpekande är att budgeten 

är fördelad jämnt över året vilket inte avspeglar den 

verkliga kostnadsfördelningen. 

 

Helårsprognos 

Den ursprungliga budgeten angav ett årsresultat på +14 

mnkr. Resultatet för 2016 skulle därmed bli +16 mnkr 

bättre än budgeterat resultat vilket beror b la på 

följande faktorer: 

 Nämnder/styrelser +13,3 mnkr 

 Skatteintäkter -9,4 mnkr 

 Budgeterat resultat +14 mnkr 

 Avskrivningar + 7,3 mnkr 

 Pensionskostnaden/personalomkostnader – 3,6 

mnkr  

 

 

Finansförvaltning 

Försämrade skatteintäkter med 9,4 mnkr beror 

framförallt på att skattekraften för invånarna i 

Gislaveds kommun men även landets skattekraft har 

minskat mer än vad SKL:s prognoser angav då 

budgeten antogs.  

 

Pensionskostnaderna beräknas öka med 4 mnkr vilket 

är en förhållandevis liten avvikelse för en så komplex 

verksamhet.  

 

Avskrivningarna beräknas bli lägre som följd av en 

lägre prognostiserad investeringsnivå än vad som 

förutsågs då investeringsbudgeten antogs. Detta 

minskar avskrivningarna med 7,3 mnkr.  

Det finns en möjlighet att investeringsnivån blir lägre 

än prognostiserad nivå 106 mnkr i och med att den 

verkliga investeringsnivån 2016-08-31 enbart uppgick 

till 33 mnkr. 
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Nämndernas avvikelser för driftbudgeten 

 

 
 

 

 

Nettoinvesteringar 
Efter ombudgetering av investeringsanslag från 2015 till 

2016 uppgår 2016 års investeringsbudget till 199,3 mnkr. 

Den sista augusti har nämnderna förbrukat 33 mnkr av 

investeringsbudgeten och helårsprognosen visar att 

106,7 mnkr kommer att förbrukas. 

Effekten av detta blir att ca 92 mnkr av budgeterad nivå 

ej kommer att förbrukas under året.  

 

Av den beviljade årsbudgeten (inkl. ombudgetering från 

2015) på 199,3 mnkr har 17 % använts. Med 

utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat som 

ej är lägre än 15 mnkr, och att soliditetsnivån ej ska vara 

lägre än 73 %, är 2016 års investeringsnivå som 

långsiktigt är hållbar. Ur ett långsiktigt perspektiv är det 

av stor vikt att investeringsnivån ej ligger över ca 85 

mnkr om driftsresultatet ska följa det finansiella målet 

att resultatet ska vara 15 mnkr. Ska investeringsnivån 

vara högre än 85 mnkr måste det finansiella målet höjas. 

En effekt av komponentavskrivningen har blivit att 

resultatet bör höjas till 30 mnkr och investeringsnivån 

får ej vara högre än 100 mnkr per år. 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar 
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 Kapacitet  
 

Soliditet 
Enligt budget 2016 skall soliditeten ej hamna under 73 

%. Delårsbokslutet per den sista augusti redovisar en 

soliditet på 72,8 % d v s en lägre nivå än budgeterad. 

Soliditetsnivån har förbättrats i delårsbokslutet 

beroende på den låga investeringsnivån. Soliditeten 

beräknas minska utifrån helårsprognosens 

investeringsnivå samt årsresultat och därmed uppnås 

inte detta finansiella mål.  

 

 
 

 

Skuldsättning 
Skuldsättningen per 2016-08-31 är 369 mnkr varav lån 

84,5 mnkr. Prognosen för 2016 visar att skuldsättningen 

inte kommer att öka.  

 

 
 

 

 

 

Kassalikviditet  
Likviditet som beskriver kommunens betalningsförmåga 

på kort sikt kan visas som omsättningstillgångar i 

relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet. Vid 

augustis utgång kommer kassalikviditeten att uppgå till 

81,4 %.  

Utöver likvida medlen hade kommunen en outnyttjad 

checkkredit på 60 mnkr vid årets utgång (100 mnkr för 

kommunen och dess bolag). 
 

Finansiell risk 
Kommuner som har lån brukar analysera 

riskförhållandet utifrån om lånen har bunden eller rörlig 

ränta. Ytterligare en riskaspekt är när lånen förfaller till 

betalning i och med att det då finns en teoretisk risk för 

att inte kunna teckna nya lån. 

T.om år 2016 har kommunen upptagit lån till 70 mnkr 

(ett lån om 30 mnkr har återbetalats under året) och 

kommer enligt prognosen inte att öka ytterligare. I och 

med att det finns en låneskuld så har den finansiella 

risken ökat, men de lån som finns har en bunden ränta 

fördelad under åren 2016-2018 och därmed finns för 

närvarande ingen ränterisk. 

Att kommunen inte erhåller nya eller förlängda lån 

under åren 2016-2018 är ytterst obefintlig i och med 

kommunens goda grundekonomi.  

Till denna del måste även beaktas att det finns 

möjligheten att utnyttja beviljad checkkrediten. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att det ej finns 

någon finansiell risk.  

 

 

Borgensåtagande 
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet 2015-

12-31 till 453 mnkr. Åtagandena avsåg till största delen 

kommunens bolag.  

 

Kommunen har under 2016 inte utökat 

borgensåtagandet. Utnyttjandet uppgick per 2016-08-

31till 453 mnkr.  
 

 

Pensionsåtagande 
Pensionskostnaden beräknas för 2016 uppgå till 88,9 

mnkr vilket är ca 4 mnkr högre än budgeterat.  

Detta belopp baseras på Skandias prognos per 2016-08-

31. 



 DELÅRSBOKSLUT 2016-08-31 
 

 

   14 

 

 

 Kontroll  
 

Finansiella mål 
God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds 

kommun att de finansiella målen är följande: 

 Resultatnivån under femårsperioden 2016-2020 

ska uppgå till i genomsnitt minst 15 mnkr per år 

o Årets resultat beräknas till + 35 mnkr och för 

perioden 17,2 mnkr, målet uppnås på dagens 

nivå. Målet behöver höjas till 30 mnkr till följd av 

komponentavskrivningarna, målet uppnås då ej. 

 Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för perioden 

2016-2020 ska, som genomsnitt, inte vara lägre 

än 73 procent. 

o Utifrån resultatet vid augustis utgång samt 

investeringsnivå beräknas soliditeten till 72,8 %, 

målet uppnås ej. 

   

 

 

Personalpolitiska mål 
Personalpolitiska mål är av avgörande betydelse både 

för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare 

och för att bidra till god ekonomisk hushållning. De 

personalekonomiska målen och dess måluppfyllelse 

beskrivs nedan.  

 

1) Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik 

ska främja oss som attraktiv arbetsgivare 

– Utveckla processen kring lönebildningen 

 

Måluppfyllelse : 
Styrmåtten: 

• Minst 90 % av alla anställda ska ha 

medarbetarsamtal. 

• Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4,8 % 

• Att resultat av struktursatsningar 

under femårsperioden 2015-2019 ska 

medföra att medianlönerna inom  

           respektive AID-kod ligger i nivå som 

medianlöner i kommuner och landsting 

i södra Sverige. 

 

Prognosen visar att en majoritet av de nio 

förvaltningar kommer att uppnå att minst 90 % av 

deras medarbetare haft utvecklingssamtal. 

Tyvärr stiger sjukfrånvaron i Gislaveds kommun likt 

övriga arbetsgivare i Sverige. Prognosen visar att 

endast tre av kommunens nio förvaltningar kommer 

ha en sjukfrånvaro under 4.8 %.  

Inga särskilda struktursatsningar, för att öka 

medianlönerna, kommer att ske under 2016. Detta 

då löneöversynen blev dyrare än budgeterat och 

utfallet finansierades av budgeten för 

struktursatsningen.  

 

2) Hos Gislaveds kommun är heltid en rättighet 

och deltid en möjlighet. 

 Måluppfyllelse: 
Styrmåtten: 

 Samtliga nya tillsvidaranställningar 

anställas till en grundanställning på 100 

%. Målet är att andelen anställda med 

grundtjänst 100 % ska öka i förhållande 

till andelen per 2014-11-01 som var 64,3 

%.  

 

Arbetet i projektform ”Heltid en rättighet och deltid 

en möjlighet” är i slutfasen och projektledaren 

avslutar sitt uppdrag sista december 2016. Åtta av 

nio förvaltningar har nått sitt mål, socialförvaltningen 

arbetas det med fortfarande under hösten. I och med 

detta och att alla ny grundtjänster har anställts på 

heltid, är prognosen att andelen grundtjänster har 

ökat i förhållande till andelen per 2014-11-01. 

 

Slutsats  

Som helhet ser prognosen ut att de personalpolitiska 

målen kommer att ha en godkänd måluppfyllelse. 

Vissa mål löper på flera år utifrån viljeinriktningen 

2015-2018 i budgetdokument. Med detta som grund, 

och att vissa enstaka styrmått eventuellt inte är 

uppnådda eller delvis uppnått under 2016, är 

prognosen att personalpolitiska området som helhet 

delvis uppnådda. 
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Avstämning av balanskravet.  

Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i 

kommunen överstiga kostnaderna. Om kostnaderna 

för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska 

det negativa resultatet regleras och det redovisade 

egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under 

de närmast tre åren. Redan i förvaltningsberättelsen 

för det år då obalansen uppkommit ska anges när och 

hur regleringen ska göras. 

Realisationsvinster ska avräknas från resultatet innan 

avstämning görs. 

 

För 2016 beräknas det justerade resultatet till + 35 

mnkr vilket innebär att kommunen nådde upp till 

balanskravet.  

 

 

Balanskravs- 

avstämning mnkr 

 
2014 

 
2015 

 
2016-08 

 
2016 

prognos 

Årets resultat enligt  

resultaträkning 
10,6 24,9 72,4 35,0 

Realisationsvinster -5,3 -2,8 -5,0 -5,0 

Realisationsförlust enligt 
undantagsmöjlighet 

0,0 0,0 
 

0,0 
0,0 

Årets resultat efter 

balanskravsjustering 5,3 21,9 67,4 30,0 

     

Medel till konjunkturreserv 
0,0 -6,9 

0,0 
 

0,0 

Medel till pensionsreserv -5,3 -15,0 0,0 0,0 

Årets 

balanskravsresultat  
0,0 0,0 0,0 30,0 

 

 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär 

att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Vad ska kommunen göra? 

 ”För verksamheten skall anges mål och 

riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För ekonomin skall anges de finansiella mål 

som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning” 

 För personalpolitiken skall anges 

personalpolitiska mål för att skapa den 

attraktiva arbetsgivaren. 

 

Gislaveds kommun uppnår inte en God ekonomisk 

hushållning enligt detta delårsbokslut beroende på 

att de finansiella målen inte uppnås. Över tid är 

målsättningen i ekonomistyrningsarbetet att god 

ekonomisk hushållning ska uppnås vilket bland annat 

framgår av det pågående budgetarbetet för år 2017-

2021 där ett stort fokus finns på att uppnå de 

finansiella målen.  

För verksamheterna finns mål som är utarbetade 

utifrån god ekonomisk hushållning och som redovisas 

i detta material.  

 

Det finns två övergripande personalpolitiska mål och 

dessa mål är styrande och arbetet med dessa löper på 

enligt plan. 

 

 

 Framtid 
En stor utmaning under den kommande 

planeringsperioden 2018-2022 är att klara de 

finansiella målen samtidigt som det finns behov av 

stora investeringar.  

 

Helårsprognosen för 2016 visar att det finansiella 

målet avseende resultat inte till fullo uppnås för 

perioden fram till år 2020 i och med att genomsnittet 

blir 17,2 mnkr då målet är 15 mnkr. Genomsnittet av 

det finansiella målet behöver höjas från 15 mnkr till 

30 mnkr, därav uppnås inte målet. I det kommande 

budgetarbetet måste investerings- och 

resultatnivåerna anpassas så att de finansiella målen 

uppnås.  

 

Under några år har Sveriges kommuner och landsting 

fått stora återbetalningar av den så kallade AFA-

försäkringen. Totalt har Gislaveds kommun fått 

återbetalt 67,7 mnkr. Dessa återbetalningar har i stor 

utsträckning löst de ekonomiska problemen för 

landets kommuner inkl Gislaveds kommun under 

åren 2012-2015.  

En risk med så stora återbetalningar är att steget till 

att klara en ekonomi i balans utan dessa 

återbetalningar kan  

bli svår och den utmaningen står Gislaveds kommun 

inför.  

 

Förändrade förutsättningar ställer allt högre krav på 

kommunen. Krav på att ställa om i både planering 

och utförande utifrån förändrade förutsättningar. 
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5 Ekonomi 

 Resultaträkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 

  2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 

Verksamhetens 
intäkter 

1 219 159 273 354 367 888 361 170  

Verksamhetens 
kostnader 

2 -1 130 088 -1 223 164 -1 761 394 -1 847 778  

Avskrivningar 3 -54 046 -52 268 -85 260 -90 146  

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -964 975 -1 002 078 -1 478 766 -1 576 754 -1 545 988 

 
Skatteintäkter 4 808 182 837 011 1 211 999 1 267 507 1 258 103 
Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

5 191 580 236 049 288 642 321 393 318 995 

Finansiella 
intäkter 

6 1 243 2 008 4 674 4 321 4 321 

Finansiella 
kostnader 

7 -680 -564 -1 636 -1 635 -800 

Resultat före 
extraordinära 
poster 

 35 350 72 426 24 913 14 832 34 631 

 
Extraordinära 
intäkter 

 0 0 0 0 0 

Extraordinära 
kostnader 

 0 0 0 0 0 

Årets resultat  35 350 72 426 24 913 14 832 34 631 

 

 Kassaflödesanalys 

tkr 
No

t 
Utfall Utfall Bokslut  

  2015-08-31 2016-08-31 2015  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat  35 350 72 426 24 913  
Justering för av- och nedskrivningar 3 54 046 52 268 85 260  
Förändring deponiavsättning 18 0 0 0  
Förändring pensionsavsättning 17 102 1 436 65  
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  0 0 0  
Realisationsvinst/förlust  -356 -5 020 -2 808  

Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 89 142 121 110 107 430  

       
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -21 496 -52 547 -5 699  
Ökning/minskning förråd och varulager 11 81 -228 -143  
Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 -50 146 -61 633 15 126  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -71 561 -114 408 9 284  
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INVESTERINGSVERKSAMHET      
Investering i materiella anläggningstillgångar  -43 276 -40 240 -77 605  
Investeringsbidrag till materiella 
anläggningstillgångar 

 0 0 3 412  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  485 7 233 4 431  
Investering i finansiella anläggningstillgångar  0 0 -21 976  
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 0 701  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -42 791 -33 007 -91 037  
       
FINANSIERINGSVERKSAMHET      
Nyupptagna lån  31 105 -67 823 33 073  
Amortering av långfristiga skulder  -188 -380 -325  
Ökning av långfristiga fordringar  0 0 0  
Minskning av långfristiga fordringar 10 0 0 0  
Minskning av avsättningar pga utbetalningar  0 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  30 917 -68 203 32 748  
       
Årets kassaflöde  5 707 -94 508 58 425  
       
Likvida medel vid årets början  51 091 109 516 51 091  
Likvida medel vid årets slut  56 798 15 008 109 516  

 

 Balansräkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut  
  2015-08-31 2016-08-31 2015  

TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Materiella anläggningstillgångar      
Mark, byggnader o tekniska 
anläggningar 

8 1 139 107 1 149 161 1 156 242  

Maskiner och inventarier 9 97 748 94 746 100 336  
Finansiella anläggningstillgångar 10 18 490 39 765 39 765  

Summa anläggningstillgångar  1 255 345 1 283 672 1 296 343  
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Förråd m m 11 3 117 3 569 3 341  
Fordringar 12 110 139 146 889 94 342  
Kortfristiga placeringar 13 0 70 000 0  

Kassa och bank 
14,1

5 
56 798 15 008 109 516  

Summa omsättningstillgångar  170 054 235 466 207 199  
 
Summa tillgångar  1 425 399 1 519 138 1 503 542  
 
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 16 1 024 084 1 106 166 1 033 739  
därav årets resultat  35 350 72 426 24 913  
därav resultatutjämningsreserv    122 290  
AVSÄTTNINGAR      
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

17 23 534 24 933 23 497  

Andra avsättningar 18 18 784 18 784 18 784  

Summa avsättningar  42 318 43 717 42 281  
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SKULDER 

     

Långfristiga skulder 19 77 871 84 490 81 124  
Kortfristiga skulder 20 281 126 284 765 346 398  

Summa skulder  358 997 369 255 427 522  
 
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

 1 425 399 1 519 138 1 503 542  

      
Panter och ansvarsförbindelser      
Borgensåtaganden 21 440 358 453 002 453 002  
Ansvarsförbindelsen 22 622 751 604 857 614 114  

 

 Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Försäljningsintäkter 18 292 18 059 
Taxor och avgifter 60 133 64 590 
Hyror och arrenden 27 635 23 672 
Bidrag 86 229 133 584 
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 26 511 27 941 
Övriga intäkter 359 5 508 

Summa verksamhetens intäkter 219 159 273 354 

   
Jämförelsestörande intäkter   
AFA, återbetalning 13 041 0 
Reavinst 358 5 483 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Löner och sociala avgifter -762 797 -825 336 
Pensionskostnader -47 120 -49 359 
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2 254 -1 294 
Bränsle, energi och vatten -24 868 -26 451 
Köp av huvudverksamhet -102 185 -123 516 
Lokaler och markhyror -17 219 -18 346 
Lämnade bidrag -39 183 -38 671 
Övriga kostnader -134 462 -140 191 

Summa verksamhetens kostnader -1 130 088 -1 223 164 

   

Not 3 Avskrivningar 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 
Avskrivningar byggnader och anläggningar -35 635 -35 079 
Avskrivningar maskiner och inventarier -18 411 -17 188 
Nedskrivning/utrangeringar 0 0 

Summa avskrivningar -54 046 -52 268 

 

Not 4 Skatteintäkter 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Preliminär kommunalskatt 808 289 845 163 
Preliminär slutavräkning innevarande år 766 -5 681 
Slutavräkningsdifferens föregående år -1 148 -2 354 
Mellankommunal inkomstutjämning 275 -117 

Summa skatteintäkter 808 182 837 011 
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Inkomstutjämningsbidrag 158 835 180 072 
Strukturbidrag 1 991 0 
Införandebidrag 0 0 
Kostnadsutjämningbidrag 5 742 6 731 
Regleringsbidrag/avgift -741 -666 
Avgifter för LSS-utjämning -4 598 -3 818 
Fastighetsavgift 29 919 30 670 
Övriga statsbidrag 432 23 060 

Summa generella statsbidrag och utjämning 191 580 236 049 

 

Not 6 Finansiella intäkter 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Ränta likvida medel 2 103 
Ränteintäkter kundfordringar 70 67 
Borgensavgift 874 838 
Övriga finansiella intäkter 32 3 
Utdelning aktier 265 997 

Summa finansiella intäkter 1 243 2 008 

 

Not 7 Finansiella kostnader 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Räntekostnader, lån -360 -250 
Övriga finansiella kostnader -216 -168 
Ränta pensionsskuld -104 -146 

Summa finansiella kostnader -680 -564 

 

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Anskaffningsvärde 1 989 774 1 857 882 
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -867 697 -737 767 
Bokfört värde 1 122 078 1 120 115 
Bokfört värde pågående investeringar 17 030 29 046 
Summa bokfört värde 1 139 107 1 149 161 

   
Avskrivningstider 0 - 60 år 0 - 60 år 
   
Redovisat värde vid periodens slut 1 147 212 1 156 242 

Investeringar 27 688 29 836 
Försäljningar 0 -1 663 

Nedskrivningar och utrangeringar 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 
Avskrivningar -35 635 -35 079 
Omklassificering, AR översyn 2014-2016 0 -27 870 
Årets överföring från eller till annat slag av tillgång 40 847 -786 
Årets aktivering av pågående investeringar -58 035 -565 
Redovisat värde vid årets slut 1 122 078 1 120 115 
Pågående investeringar vid årets slut 17 030 29 046 
Summa redovisat värde vid årets slut 1 139 107 1 149 161 
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Not 9 Maskiner och inventarier 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Anskaffningsvärde 253 314 274 952 
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -155 566 -180 206 
Bokfört värde 97 748 94 746 

   
Avskrivningstider 0 - 20 år 0 - 20 år 
   
Redovisat värde vid årets början 100 454 100 336 
Investeringar 15 588 11 362 
Försäljningar -129 -550 
Nedskrivningar/utrangeringar 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 
Avskrivningar -18 411 -17 188 
Omklassificering, AR översyn 2014-2016 0 0 
Årets överföring från eller till annat slag av tillgång 247 786 

Redovisat värde vid perioden slut 97 748 94 746 

 

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Aktier   
A-ringen 100 100 
Kommunsamköp AB 3 3 
Gislavedshus AB 8 250 8 250 
Gislaved Industrilokaler AB 1 100 1 100 
Gislaved Energi AB 500 500 
Gislaved Energiring AB 50 500 
Gislaved Näringsliv AB 50 50 
Andelar 604 604 
Andel i Kommuninvest ekonomisk förening 1 380 23 356 
Bostadsrätter 1 404 703 
Grundfondskapital   
Smålands Turistråd 30 30 
Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 
Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 
Stiftelsen Torghuset 375 375 

Summa aktier och andelar 15 990 37 265 

   
Långfristiga fordringar   
Lån A-ringen AB 3 059 3 059 
Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 
Avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 

Summa långfristiga fordringar 2 500 2 500 

Summa finansiella anläggningstillgångar 18 490 39 765 

Gislaveds kommun har i november 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 

och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner som per 2016-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgenförbindelse. Enligt regressavtalet 

ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunens andel per 2016-06-

30 av de totala förpliktelserna uppgick till 848 676 673 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 840 712 830 kr. 
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Not 11 Förråd m m 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Tekniska kontorets förråd 2 696 2 729 
Presentreklam 0 0 
Asfaltskross tekniska 421 840 

Summa förråd m m 3 117 3 569 

 

Not 12 Fordringar 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Kundfordringar 7 025 5 898 
Statsbidragsfordringar 6 378 44 197 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 705 45 764 
Övriga kortfristiga fordringar 52 031 51 030 

Summa fordringar 110 139 146 889 

 

Not 13 Kortfristiga placeringar 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Korträntefond Nordea 0 20 000 
Korträntefond Swedbank 0 25 000 
Penningsmarknadsfond Swedbank 0 25 000 

Summa kortfristiga placeringar 0 70 000 

 

Not 14 Kassa och bank 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Kassa 41 31 
Bank 56 757 14 977 

Summa kassa och bank 56 798 15 008 

Kommunen har en checkkredit på 60 miljoner som ej var utnyttjad vid delårsbokslutet. 

Not 15 Koncernkonto 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Kommunens andel 59 461 14 810 
Stiftelsen Gisleparken -5 470 -6 082 
Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 
Gislaved Energi  AB och Gislaved Energiring AB 12 234 7 462 
AB Gislavedshus 43 150 12 039 
Gisletorp lokaler AB 7 319 2 522 
A-Ringen AB 809 752 
Gislaved Näringsliv AB 1 176 2 192 

Summa koncernkonto 118 679 33 696 

 

Not 16 Eget kapital 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Anläggningskapital 1 135 156 1 155 465 
Rörelsekapital -111 072 -49 299 

Summa eget kapital 1 024 084 1 106 166 
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Fr om 2010 års bokslut "öronmärks" en del av resultatet till en "konjukturbuffert" och en "pensionsbuffert" enligt Kommunfullmäktige beslut 

2011-04-28 §39. Kommunallagen har därefter förändrats med bla möjlighet till reservering av medel för att kunna täcka underskott vid ett senare 

tillfälle(RUR). Lagändringen har inneburit att kommunfullmäktige 2014-01-30 §3 beslutade om riktlinjer för hantering av 
resultatutjämningsreserv, RUR. Beslutet innebär inga större förändringar i kommunens hantering av öronmärkning till "konjunkturbuffert" och 

"pensionsbuffert". Beslut om att disponera medel från RUR sker i samband med hantering av budget och årsredovisning. 

Not 17 Avsättningar för pensioner 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Specifikation - avsatt till pensioner   
Särskild avtals/ålderspension   
Förmånsbestämd/kompl.pension   
Ålderspension   
Pension till efterlevande   

Summa pensioner   
Löneskatt   

Summa avsatt till pensioner 23 534 24 933 

   
Antal visstidsförordnanden   
Politiker 11 13 
Tjänstemän 1 0 
   
Avsatt til pensioner   
Ingående avsättning 23 432 23 497 
Nya förpliktelser under året   
varav   
nyintjänad pension 508 2 050 
ränte- och basbeloppsberäkningar 140 72 
ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0 
pension till efterlevande   
övrig post -111 212 
Årets utbetalningar -455 -1 178 
Utgående avsättning   
Förändring löneskatt 20 280 

Summa avsatt till pensioner 23 534 24 933 

   
Utredningsgrad 99 % 99 % 

   

 

Not 18 Andra avsättningar 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Avsatt till återställande av deponi   
Redovisat värde vid årets början 18 784 18 784 
Nya avsättningar 0 0 
Ianspråktagande avsättningar 0 0 
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 
Förändring av nuvärdet 0 0 

Summa andra avsättning 18 784 18 784 

 

Not 19 Långfristiga skulder 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Lån i banker och kreditinstitut 70 000 70 000 

   
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   
Anslutningsavgifter 1 556 5 615 
återstående antal år (vägt snitt)   
Investeringsbidrag 6 315 8 875 
återstående antal år (vägt snitt)   

Summa långfristiga skulder 77 471 84 490 
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Not 20 Kortfristiga skulder 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Leverantörsskulder 38 524 35 448 
Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter 43 779 48 332 
Personal, pensionskostnader 26 199 28 898 
Övertid och semesterlöneskuld 79 293 80 697 
Förutbetalda skatteintäkter 1 148 6 800 
Kalkning och landskapsvård 1 559 1 556 
Förutbetalda intäkter 26 692 48 274 
Upplupna kostnader 9 698 8 037 
Moms 217 911 
Skuld VA-kollektivet 0 0 
Kortfristig låneskuld 30 000 0 
Övriga skulder, avräkningsskulder 24 017 25 812 

Summa kortfristiga skulder 281 126 284 765 

 

Not 21 Borgensåtaganden 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Kommunägda bolag  och stiftelser   
Gislavedshus AB 326 825 320 631 
Gislaved Energi AB 77 000 89 000 
Stiftelsen Isabergstoppen 22 066 29 049 
Stiftelsen Torghuset 11 500 11 500 

Summa kommunägda bolag 437 391 450 179 

   
Egnahem och småhus: 244 151 
   
Föreningar och övriga   
Hestra Medborgarhus 791 733 
Gislaveds Folkets hus 945 925 
Anderstorps Folkets hus 1 031 1 014 
Broaryd- Hestra Fiberförening 200 0 

Summa föreningar och övriga 2 967 2 672 

Summa borgensförbindelser 440 358 453 002 

 

Not 22 Ansvarsförbindelsen 

tkr 2015-08-31 2016-08-31 

Ingående ansvarsförbindelse 628 838 614 114 
Pensionsutbetalningar -12 579 -12 732 
Nyintjänad pension 1 174 4 137 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 2 875 2 153 
Förändring av löneskatten -1 188 -1 807 
Övrigt 3 631 -1 008 

Utgående ansvarsförbindelse 622 751 604 857 
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 Nämndernas driftsredovisning 

 Utfall Utfall Budget Avvikelse Använt % Prognos 

tkr 
2015-08-

31 
2016-08-31 2016   2016 

Kommunstyrelsen 53 150 57 821 98 242 40 421 58,9 91 878 
Överförmyndarnämnden 2 242 2 246 3 248 1 002 69,2 3 248 
Räddningsnämnden 20 347 20 476 32 199 11 723 63,6 31 499 
Barn- och utbildningsnämnden 479 265 488 029 751 821 263 792 64,9 747 560 
Tekniska nämnden 34 430 29 450 40 143 10 693 73,4 40 143 
Socialnämnden 373 151 375 286 579 194 203 908 64,8 588 824 
Fritidsnämnden 23 741 21 355 36 693 15 338 58,2 35 593 
Fastighetsnämnden -18 911 -11 512 1 376 12 888  -8 618 
Kulturnämnden 17 444 18 927 30 974 12 047 61,1 30 304 
Bygg- och miljönämnden 5 828 5 907 11 471 5 564 51,5 11 421 

Summa nämnder 990 687 1 007 985 1 585 361 577 376  1 571 852 

 

 Nämndernas investeringsredovisning 

tkr Utfall Utfall Budget Avvikelse Använt % Prognos 

 
2015-08-

31 
2016-08-

31 
2016   2016 

Kommunstyrelsen 3 692 1 739 6 131 4 392 28,4 % 12 302 
Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 0 0 
Räddningsnämnden 3 836 808 4 561 3 753 17,7 % 1 061 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

5 118 3 671 16 812 13 141 21,8 % 16 812 

Tekniska nämnden 9 603 16 584 36 680 20 096 45,2 % 32 548 
Socialnämnden 847 891 6 313 5 422 14,1 % 1 842 
Fritidsnämnden 3 771 690 2 699 2 009 25,6 % 2 000 
Fastighetsnämnden 15 204 7 898 122 349 114 451 6,5 % 38 640 
Kulturnämnden 721 304 3 380 3 076 9,0 % 1 110 
Bygg- och miljönämnden 0 422 433 11 97,4 % 433 

Summa investeringar 42 792 33 007 199 358 166 351  106 748 

 

Större investeringsprojekt 

tkr Budget 2016 Utfall 2016-08-31 
Totalt t o m 2016-

08-31 
 

Läsplattor, barn- och 
utbilningsförvaltningen 

9 803 609 25 055  

Toppbeläggning 3 400 1 439 1 439  
Ombyggnad 
skolor/förskolor 
Anderstorp 

17 418 747 747  

Nordinskolan Etapp 2 9 885 1 257 1 257  
Ombyggn simhall 
Smålandstenar 

8 000 128 128  

Ombyggnad 
Kastanjeg förskola 

5 500 144 144  
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6 Kommunstyrelsen 
 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Marie Johansson S   
Förvaltningschef Malin Aronsson    

     

Ekonomi 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Bruttokostnad 65 969 79 822 118 536 128 408 124 894 3 514 
./. Intäkter -12 819 -22 001 -31 244 -30 166 -33 085 2 919 

Nettokostnad 53 150 57 821 87 292 98 242 91 878 6 433 
       
 
Nettoinvesteringar 

3 692 1 624 4 570 6 131 12 302 -6 171 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Politiska 
ansvarsområden 

6 671 6 386 10 544 10 110 10 560 -450 

Myndighetsutövning 10 8 14 18 18 0 
Kommunledning 2 112 3 624 3 918 5 224 3 590 1 634 
Personalenhet 6 177 5 422 9 705 11 412 10 012 1 400 
Utvecklingsenhet 8 615 9 428 14 318 18 512 16 233 2 279 
Mark- och 
exploateringsenhet 

2 895 2 585 4 803 4 010 4 010 0 

Ekonomienhet 10 764 11 503 21 174 18 579 17 979 600 
Kansli- och info 
enhet 

6 147 7 158 9 100 12 874 12 004 870 

It-enhet 9 759 9 274 13 716 12 952 13 052 -100 
Kontaktcenterenhet 0 2 432 0 4 551 4 351 200 
       

Totalt 53 150 57 821 87 292 98 242 91 809 6 433 

 

  

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen lämnar en prognos på helåret på ca 6 300 tkr. 

Det förväntade överskottet beror dels på att det funnits en del vakanta tjänster och sjukskrivningar inom 

förvaltningen. 

En del projekt har ej startats på grund av prioritering av annan verksamhet. Intäkterna för nämnden har 

varit större än väntat. Det är framförallt PEOH-intäkten som beror på att kommunen har fått fler 

visstidsanställda än budgeterat. Enheten har lånat ut personal till annan verksamhet och fått intäkter som 

ej var budgeterade. 
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Konsultkostnaderna har varit mindre än väntat. Detta beror på att det förväntade införandet av ett nytt 

ekonomisystem inte går enligt plan. En förstudie är gjord och förvaltningen behöver göra en del 

förbättringsåtgärder innan den går in i ett nytt alternativt uppgraderat system. 

Investeringsuppföljning 

Mark- och Exploatering 

Markförsäljningar 3 000 tkr (prognos 0 kr) Tre bostadstomter, industrimark i Broaryd och 

Smålandsstenar, Eventuellt ytterligare försäljningar i höst. 

Markköp 2 000 tkr (Prognos underskott 5,mnkr) Markbyte med Bröderna Kristen Gemenskap innebär 

både ett köp för kommunen och en försäljning 

Projekt Seths hage (Prognos 0kr) Kostnaden följer budget 500 tkr. 

Projekt Sunnaryd (Prognos 0kr) Följer budget 100 tkr. 

Projekt Gislaveds motorklubb (Prognos 0kr) Följer budget 407tkr. 

Saneringsplan Åtterås 2:137 (Prognos 0 kr) Följer budget men ev. kan även kostnader komma på 2017 

om rivning och återställningsarbetena inte hinner slutföras. 

Detaljplaner och utredningar: (Prognos 0 kr) följer budget 

Exploatering 693tkr återstår, prognosen är att de går åt för oförutsedda kostnader. 

Utvecklingsenheten: Skyltar följer budget,( prognos 0kr.) 

Kansli- och informationsenheten: Intranät, möblering huset, följer budget,( prognos 0 kr) 

IT-enheten: Reinvesteringar, Medborgarinloggning e-tjänster, Centralt ägande av dator, integration och 

personalhanteringssytem. Följer budget,( prognos 0 kr.) 

Ekonomienheten: Ekonomisystem investeringsanslag om 450 tkr kommer att vi behov ombudgeteras, 

(prognos 450 tkr) 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för nämndsmålen är goda. 

Flertalet av kommunstyrelsens mål är påbörjade och aktiviteter för att uppnå målen väntas genomföras 

under hösten. Några mål är helt genomförda och några mål har ej startats och kommer troligtvis ej heller 

att genomföras under året. Nedprioriteringen av dessa mål beror på stor del av omprioritering av 

verksamhet till förmån för annan verksamhet. 

I kombinationen att totalt sett har budgeten hållits och en god måluppfyllelse uppnåtts kan 

kommunstyrelsen, trots att planen för 2016 inte helt följts, anse sig ha uppnått god ekonomisk 

hushållning för sin verksamhet till och med andra tertialen. 

 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Barnperspektivet ska 

genomsyra 

kommunstyrelsens 

beslut och verksamhet. 

 
Startskottet för arbetet 

med barnkonventionen är 

utbildning/kompetensutvec

kling för förtroendevalda 

och tjänstemän i 

barnkonventionen i 

samarbete med regionen 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

och länsstyrelsen. Det 

inleds med en regional 

konferens 25 oktober och 

första pilotutbildningen 

sker i december. En 

gemensam modell är 

utarbetad och 

barnombudsmannen har 

valt ut länet som pilot.  

Prioritera råd och stöd 

till förvaltningarna som 

leder till att 

barnperspektivet finns 

med i de beslut som 

fattas samt att på sikt 

utveckla system för 

uppföljning 

 
Startskottet för arbetet 

med barnkonventionen är 

utbildning/kompetens-

utveckling för 

förtroendevalda och 

tjänstemän i 

barnkonventionen i 

samarbete med regionen 

och länsstyrelsen. Det 

inleds med en regional 

konferens 25 oktober och 

första pilot-utbildningen 

sker i december. En 

gemensam modell är 

utarbetad och barn-

ombudsmannen har valt ut 

länet som pilot. 

Prioritera 

förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Fortsatt prioritering av 

aktiviteter och projekt 

inom 

kommunstyrelsens 

områden som riktar sig 

mot barn och 

ungdomar 

 
Strategin för social 

hållbarhet kommer att 

bygga på tre skeenden i 

livet där barn och 

ungdomar är en av tre och 

därmed prioriterad. Under 

Hållbarhetsveckan 

kommer ett antal 

aktiviteter att vara riktade 

mot barn och unga, bland 

annat en aktivitet om 

Digitalkultur. I oktober 

kommer också ett 

integrationsbidrag att delas 

ut. Enligt riktlinjerna som 

är antagna av 

kommunstyrelsen ges 

särskild prioritet till 

insatser som riktar sig till 

målgruppen barn och unga. 

Alla barn och unga ska 

ha goda möjligheter 

att vistas i och få 

uppleva naturen. 

 
Arbetet är inte påbörjat 

till förmån till andra 

aktiviteter inom 

utvecklingsenhet enligt 

beslut i kommun-styrelsen 

under våren. 
Däremot har 

kommunstyrelseförvaltning

en samordnat projektet 

"Sommarliv" med flera 

förvaltningar och 8 

föreningar. Detta tack vare 

ett bidrag från 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor, I 

korthet innebar detta att 

29 aktiviteter anordnades 

utspridd över hela 

sommaren, från 20 juni till 

20 augusti. Aktiviteterna 

deltog allt ifrån 2 – 170 

barn mellan 6-15 år 

resterande 

familjemedlemmar är inte 

medräknade. Konserterna 

i Dalenparken, Reftele, 

Öreryd och Burseryd var 

ett mycket uppskattat 

inslag under sommaren. 

Detta uppmärksammades 

genom 11 artiklar och 2 

tv-inslag i lokal och 

nationell media. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklinge

n genom att främja 

förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 

och att öka 

nettoinflyttandet. 

Kommunen ska 

marknadsföras på ett 

aktivt och samordnat 

sätt gentemot 

inflyttare 

 
Handlingsplanen för 

marknadsföring har 

uppdaterats för 2016-2017 

i vilken emigrantmässan i 

Holland införts och en 

annan nyhet är 

storbildsskärmen vid 

Smålandia. Planen är ett 

bra verktyg för att ha som 

stöd vid omprioritering 

om/när behov uppkommer 

och för att visa på 

samordningen turism, 

näringsliv, boende och 

attraktiv arbetsgivare. 

Emigrantmässan 

genomförs i februari varje 

år och planering för 

nästkommande påbörjas 
under senhösten. 

Arbeta fram 

handlingsplan till de 

bostadspolitiska 

riktlinjerna och påbörja 

genomförandet i 

samråd med AB 
Gislavedshus och andra 

aktörer för att genom 

ökad om- och 

nybyggnad tillskapa fler 

bostäder 

 
Arbetet kommer att 

påbörjas under hösten, 

men ett antagande av 

handlingsplanen kommer 

att slutföras under 2017 

detta då arbetet med ÖP 
16 prioriterats inom 

enheten. 

Fortsatt 
utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Prioritera samordning, 
stöd och 

utvecklingsarbete 

utifrån Strategi för 

informationssäkerhet 

och kommande 

Kommunala Digitala 

Agenda samt Strategi 

 
Gislaveds kommun deltar 
aktivt i länets e-

utvecklingsråd med särskilt 

fokus på införande av ett 

länsgemensamt e-arkiv. 

Tolv av tretton kommuner 

i länet har vid 

halvårsskiftet skrivit på ett 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

för bredband. Dessa 

utgår från ett antal 

nationella och 

regionala 

styrdokument. 

samverkansavtal och 

upphandling genomförs 

under hösten. För 

Gislaveds kommuns del 

ligger flera leveranspaket 

klara för överlämning till 

e-arkiv. 

Arbetet med 

processkartläggningar 

pågår och har varit inriktat 

på de förvaltningsöver-

gripande processerna. För 

övriga förvaltningar har 

arbetet mer varit inriktat 

på förberedelsearbetet för 

kontaktcenter. 

Systeminventering har 

under våren genomförts 

för socialförvaltningen och 

under hösten görs det för 

kommun-

styrelseförvaltningen. 

Inventeringen visar på vilka 

system som behöver 

fördjupade 

systemsäkerhetsplaner. 

Socialförvaltningen har 

påbörjat sitt arbete med 

dessa. 

Kontaktcenter gick i skarp 

drift maj 2016 och nu 

pågår arbetet med en väg 
in. 

Lansering av ett nytt 

intranät, som skulle 

underlätta vissa delar i 

informationssäkerhetsarbe

tet, kommer att ske i 

oktober 2016. 

Översynen av 

kommunstyrelse-

förvaltningens organisation 

har bland annat lett till att 

IT-driftorganisationen 

fr.o.m. 2017 ska ligga på 

fastighet- och 

serviceförvaltningen och 

IT-strategiska frågor ska 

ligga kvar hos 

kommunstyrelseförvaltning

en. Fokus ligger nu på 

projektet gemensam IT-

organisation varför arbetet 

med Kommunal Digital 

Agenda inte kommer att 

bli klart i år. 

Verka för successiv 

utbyggnad av 

bredbandsnätet för att 

 
Den 15 april 2015 

tecknades ett 

samverkansavtal mellan 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

ge kommunens 

invånare och 

verksamheter 

möjlighet att delta i e-

utvecklingen och för 

att kunna uppnå de 

nationella målen för 

bredbandsutbyggnad 

Gislaveds kommun och 

Svenska Stadsnät Biggnet 

AB. Syftet med avtalet är 

att parterna ska samverka 

kring utbyggnad av IT-

infrastruktur i kommunen 

för att uppnå målet om att 

90 % av kommunens 

invånare och arbetsställen 

ska ha möjlighet att ansluta 

sig till höghastighetsnät 

senast 2020. I enlighet 

med avtalet har Svenska 

Stadsnät påbörjat 

utbyggnaden av fibernät i 

flera av tätorternas 

villaområden. Dialog förs 

även med andra aktörer 

på marknaden då 

fiberutbyggnaden i 

tätorterna ska kunna ske 

genom marknadens 

försorg. För att underlätta 

utbyggnaden av fiber i 

kommunen så beslutade 

kommunfullmäktige regler 

kring kommunal borgen 

för fiberutbyggnaden. 

Brev har också skickats till 

näringsdepartementet då 

de statliga pengarna inte 

räcker till alla föreningar 
för att åstadkomma en 

utbyggnad till 2020. 

  

Utreda att flytta 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

Bistå tekniska kontoret 

och GEAB  med 

underlag till utredning 

samt beakta ett 
helhetstänkande ur 

koncernperspektiv. 

 
Målet borttaget enligt KS 

beslut 11 maj 2016 §149 

 Kommunomfattande 

översiktsplanen 

antagen av 

kommunfullmäktige 

2016. 

 
Förslag till 

kommunomfattande 

översiktsplan har varit 

utsänt på samråd under 

tiden 7 mars 2016 - 27 maj 
2016. Materialet har sänt 

ut via mail och post till 

ca 300 myndigheter, 

organisationer, 

grannkommuner m fl. 

Materialet har funnits 

tillgängligt på kommunens 

hemsida. En fyrsidig 

annonsbilaga har gått ut till 

alla hushåll i kommunen. 

Stormöten har hållits på 7 

platser med ca 200 

deltagare. I Gislaved, 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Smålandsstenar och 

Anderstorp har ordnats 

Drop in för att träffa 

politiker vid sammanlagt 6 

tillfällen. Sammanlagt 

beräknas ca 150 personer 

deltagit i dessa aktiviteter. 

Tjänstemän har åkt med 

bokbussen på 9 olika turer 

i kommunen och mött 

ca 200 invånare boende på 

landsbygden. ÖP16 är nu 

ute för granskning och 

förväntas antas på 

kommunfullmäktiges sista 

sammanträde 15 

december 2016. 

 Ta fram 

gestaltningsprogram 

för Gislaveds centrala 

delar. 

 
Arbetet med en 

projektplan är påbörjad 

och kommer att antas 

under hösten av 

kommunstyrelsen. Ett 

antagande kommer först 

bli aktuellt under 2017 då 

arbetet förutsätter dialog 

mellan olika 

samhällsaktörer. 

 Stödja och underlätta 

för ökat kollektivtrafik-

resande 

 
Subventionerade resor för 

högskolestudenter har 

införts från och med 

höstterminen 2015 och 30 

st har blivit beviljade under 

året. 

Lokaler för vänthall, café 

och toalett i 

Smålandsstenars 

stationshus för ökad 

tillgänglighet och 

attraktivitet har byggts om, 

delvis med statligt stöd för 

kollektivtrafikåtgärder och 

öppnats under året. 

Från och med januari 2016 

har utökning av 

bussförbindelsen mellan 

Burseryd och 
Smålandsstenar med 1 

kvällstur M - F och 2 

dubbelturer L - S har 

kunnat ske genom tillköp 

av trafik. Det finansieras 

huvudsakligen med bidrag 

från länsstyrelsen enligt s k 

§ 37-medel (för 

underlättande 

mottagningskapacitet för 

flyktingar). 

 Kommunal 

information ska vara  
Löpande arbete att se till 

att informationen är tydlig, 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

tydlig och tillgänglig, 

målgruppsanpassad, 

korrekt och lätt att 

förstå 

tillgänglig och anpassad till 

mottagaren, såväl externt 

som internt. 

Ett stort arbete har inletts 

kring kommunikativt 

ledarskap och en ny 

kommunikationshandbok 

ska tas fram som ett led i 

det och vara klar våren 

2017. 

Användandet av Facebook 

(FB) och antalet följare 

ökar stadigt. 

Löpande förbättringar av 

webben utifrån SKL´s 

undersökning ”Information 

för alla” har genomförts. 

Undersökningen 

genomförs under hösten 

varför 2016 års resultat 

ännu inte är klart. 2015 

var resultatet för 

gislaved.se 88 procent, 

jämfört med året innan 86 

procent. Det placerar 

Gislaveds kommun bland 

de bättre i hela Sverige 

och bäst i länet. 

 Öka tillgängligheten till 

tätortsnära natur-, 

vatten- och 

rekreationsområden 

 
I ÖP-06 betonas behovet 

av att tillgängliggöra natur-, 

kultur- och vattenmiljöer i 

kommunen. I de 

fördjupade 

översiktsplanerna pekas 

tätortsnära rekreations-

områden och viktig 

grönstruktur ut, och för 

Gislaveds tätort finns en 

grönplan. I det regionala 
åtgärdsprogrammet för 

Hälsans miljömål finns flera 

åtgärdsförslag riktade till 

kommunerna för arbetet 

med grönområden och 

närnatur under perioden 

2016 - 2020. 

Arbete med att synliggöra 

naturvärdena i Seths hage 

påbörjades under 2015 

och under året kommer 

det att anläggas gångstigar 

för att fortsätta synliggöra 

och öka tillgängligheten i 

området. 

  

 Minska användningen 

av farliga kemikalier 

både i den kommunala 

organisationen och i 

 
Målet är att ta fram en 

kemikalieplan för hantering 

av kemikalier i kommunen, 

steg 1 under 2016 är att 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

kommunen. göra en nulägesanalys på 

samtliga förvaltningar och 

under 2017 ta fram en 

kemikalieplan. Arbetet 

med nulägesanalysen är 

påbörjad och syftet är att 

vilka områden vi bör 

prioritera i vårt fortsatta 

arbete. Arbetet med 

kemikalieplanen som 

påbörjas 2017 är att skapa 

gemensamma 

prioriteringar och driva på 

kemikaliearbetet inom 

Gislaveds kommun för att 

förebygga kemiska risker 

och framtida kostnader 

som orsakas av kemikalier. 

Den ska bidra till att 

minska användningen av 

farliga kemikalier både i 

den kommunala 

organisationen och i 

kommunen. 

 Minska miljöpåverkan 

från förorenade mark- 

och vattenområden. 

 
Under året har 

förvaltningen tillsammans 

med tekniska kontoret 

rekryterat två 

miljöingenjörer som 

projektanställda i två år 

som mer aktivt kan arbeta 

med förorenad mark. Den 

person som är anställd på 

kommunstyrelseförvaltning

en arbetar med focus mot 

kommun ägd förorenad 

mark. Ett av de största 

projekten under året är 

rivning av byggnaderna vid 
fd. Västbo transport med 

tillhörande återställning av 

mark. 

 Minska Gislaveds 

kommuns sårbarhet 

för klimatförändringar 

 
Arbetet är inte påbörjat 

utan arbetet med ÖP 16 

har prioriterats. Under 

hösten kommer arbetet 
att påbörjas. 

Företagsklimat och 

näringslivs-samverkan 

Utveckla 

infrastrukturen för att 

stödja näringslivets 

behov av rörlighet för 

kompetens och 
transporter på ett 

hållbart sätt. 

Prioritera arbete med 

järnvägsfrågor (inkl 

stickspår) och rv 26 

mellan Gislaved och 

Smålandsstenar. 

 
Under året har Gislaveds 

och Hylte kommun bjudit 

in kommunerna utmed 

järnvägssträckan 

Halmstad-Nässjö för en 
fortsatt dialog för att 

åstadkomma en 

upprustning av järnvägen. 

Under hösten kommer en 

konsult upphandlas för att 

göra en förstudie av ett 

stickspår i Smålandsstenar 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

som kan användas som ett 

underlag till kommande 

FÖP Smålandsstenar. 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Möjliggöra för lokala 

företag vid 

upphandling 

 
Arbetet kommer att 

påbörjas under hösten 

2016 med inriktningen 

mot kommande 

livsmedelsupphandling. 

Underlätta för företag 

och deras anställda att 

etablera sig i 

kommunen genom 

förstärkt dialog 

 
Under 2013 tog 

kommunstyrelsen beslut 

om riktlinjer för en 

lotsande organisation. 

Delar av dessa riktlinjer 

finns nu implementerade i 

organisationen genom 

regelbundna möten. Det 

arbete som hittills 

bedrivits har utvärderats 

under våren och arbete 

fortsätter med att 

underlätta för företag att 

etablera sig i kommunen. 

Under året har kommunen 

övriga i GGVV tillsammans 

med BGR öppnat en 

portal för att synliggöra 

lediga lokaler i 

Gnosjöregionen. 

Stödja förutsättningar 

för innovation och 

tillväxt 

Forskning- och 

utvecklingscentrum för 

produkter och tjänster 

 
Detta arbete är inte 

påbörjas dels för att det 

saknas utlysning av EU-

medel samt att arbetet 

nedprioriterats till förmån 

för andra aktiviteter enligt 

beslut i KS 11 maj 2016. 

Undersöka 

förutsättningar för 

universitet/högskola 

 
Detta arbete är inte 

påbörjas dels för att det 

saknas utlysning av EU-

medel samt att arbetet 

nedprioriterats till förmån 

för andra aktiviteter enligt 

beslut i KS 11 maj 2016. 

Skapa förutsättningar 

för att nyföretagare 

inom alla branscher får 

stöd via befintliga 

och/eller ev 

tillkommande system. 

 
Detta sker dels inom 

Science Park men också 

genom konjunkturpaketet. 

För att utveckla detta 

arbete kan det blir aktuellt 

att söka EU-medel. 

Konjunkturpaketet har 

under året påbörjat sin 

genomförande fas. Jämte 

de testfaser som 

genomfördes inom 

kockspåret har även 

entreprenörskapsspåret 

varit aktuellt sedan våren 

2016. Ett tolkspår håller på 

att planeras för 

hösten/vintern 2016/2017. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Stödja generella 

näringslivsprojekt med 

innovativ inriktning i 

förstudiefasen. 

 
Arbetet är inte påbörjat 

och har avvaktat 

rekrytering av 

utvecklingsledare inom EU 

enligt beslut i KS 11 maj 

2016. 

Stödja projekt för 

turismutveckling på 

landsbygden med 

innovativ inriktning i 

förstudiefasen 

 
Dialog är påbörjad kring 

tömmningsstationen i 

Sunnaryd och eventuella 

leaderprojekt är på gång. 

Generellt stödja 

förutsättningar för 

utveckling inom 

besöksnäringen enligt 

turismstrategins 

handlingsprogram 

 
En rad aktiviteter har 

genomförts enligt 

handlingsplanen till 

besöksnäringsstrategin. 

Arbetet är påbörjat med 

inventering av vandrings- 

och cykelledar t.ex. 

anslutning av 

Gislavedsleden till 

Falkenberg, regional 

cykelled med Gnosjö och 

regional cykelled runt 

Bolmen 

Genomförande av 

Helårsöppen turistbyrå 

flyttas fram enligt KS 

beslut 11 maj 2016. 

Utveckla 

turismsamarbete med 

grannkommuner. 

 
Arbetet med 

turismsamarbete med 

grannkommunerna pågår i 

Smålandssjörike, Fegen 

och GGV genom 

kontinuerliga möten. 

Under sommaren 2016 

har kommunerna i 

Smålandssjörike 

tillsammans drivit en 

infopoint i Sunnaryd. I 

Fegen har en ny 

kanotkarta tagits fram och 

antalet besökare ökar. I 

GGV har gemensamt 

broschyrmaterial 

diskuterats och detta kan 

bli verklighet under 2017. 

Aktiv återkoppling till 

fd UF-ungdomar i syfte 

att skapa nya företag. 

 
Arbetet ej påbörjat till 

förmån för andra 

aktiviteter inom 

utvecklingsenheten enligt 

KS beslut 11 maj 2016. 
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7 Överförmyndarnämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Lis Melin M   
Förvaltningschef     

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Bruttokostnad 3 394 5 128 4 493 4 848 7 239 2 391 
./. Intäkter -1 153 -2 882 -1 584 -1 600 -3 991 -2 391 

Nettokostnad 2 242 2 246 2 909 3 248 0 0 
       
Nettoinvesteringar       

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Överförmyndare 2 123 2 066 2 877 3 248 2 948 300 
Ensamkommande 
barn 

119 180 31 0 300 -300 

Totalt 2 242 2 246 2 909 3 248 3 248 0 

 

 Ekonomiskt resultat 

Överförmyndarverksamheten beräknas ge ett överskott om ca 300 tkr. Detta beroende på att fler 

huvudmän kan betala för sina förvaltartjänster. Sedan kommer inte inköpen av externa förvaltartjänster 

att bli lika stora som den budget som vi höjda inför innevarande år. Överförmyndaren har hittat 

kvalificerade gode män som kan hantera fler svåra ärenden. Nämnden förväntas även få ett överskott  p g 

a att ersättningarna till gode män blir något lägre än budgeterat. 

Personalutökningen inom gemensamma kansliet i Värnamo har hanterats inom befintlig budget. 

Verksamheten inom Ensamkommande barn har under 2016 blivit större. Bruttokostnaderna mellan 2016 

och 2015 visar på drygt tre gånger högre kostnader. Dessa kostnader eftersöks från Migrationsverket. 

Dock redovisas ett utfall på knappt 200 tkr. Detta får undersökas vidare under hösten. Upptäcks ej 

någon felorsak riskerar underskottet att bli ca 300 tkr. 

Måluppfyllelse 
Två av tre nämndsmål är grönmarkerade i samband med delårsbokslutet. Det tredje nämndsmålet som 

gäller att alla ensamkommande barn som erhållit PUT (Permanent uppehållstillstånd) ska tilldelas en 

särskild tillförordnad vårdnadshavare inom en månad är fortsatt ej uppnått. En viss bättring kan vi se, 

men inga av de barn som erhållit PUT i år har tilldelats en vårdnadshavare. Här är samarbetet med 

socialförvaltningen viktig då det är de som tillsätter vårdnadshavare. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

   

Prioritera 

förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

   

 Alla ensamkommande 

barn som erhållit PUT 

ska tilldelats en 

särskild tillförordnad 

vårdnadshavare inom 

en månad. 

 
Enligt Kommunens EKB-

handläggare i Värnamo så 

uppfylls inte målet idag. 

Inget barn som erhållit 

PUT i år har erhållit en 

tillförordnad vårdnads-

havare en månad efter 

PUT. Flera barn från 

föregående år väntar också 

på en tillförordnad 

vårdnadshavare. 

 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklinge

n genom att främja 

förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 

och att öka 

nettoinflyttandet. 

   

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

   

 Alla invånare som fått 

beviljat gode man i 

Gislaveds Kommun ska 

få det inom 1 mån. 

 
Andelen som har god man 

en månad efter att 

tingsrätten har tagit beslut 

om god man är 100 %. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

    

Interna processer  Bredda utbudet av 

gode män. (Ex. 

Flerspråkiga och 

sådana som kan 

hantera hot) 

 
Rekrytering av nya gode 

man har genomförts under 

september. Det har 

resulterat i att kommunen 

fått gode män som kan tala 

finska, ryska och arabiska. 
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8 Räddningstjänsten 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   
Förvaltningschef Johan Nilsson    

     

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Bruttokostnad 29 354 31 146 46 073 47 559 47 533 26 
./. Intäkter -9 007 -10 670 -15 941 -15 360 -16 034 674 

Nettokostnad 20 347 20 476 30 132 32 199 31 499 700 
       
Nettoinvesteringar 3 836 808 7 628 4 561 1 061 3 500 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Räddningsnämnd 47 39 67 137 87 50 
Räddningstjänst 20 865 20 439 30 162 32 062 31 412 650 
Krisberedskap -565 -2 -97 0 0 0 

Totalt 20 347 20 476 30 132 32 199 31 499 700 
 

  

 

Ekonomiskt resultat 
Sammanfattning 

Räddningsnämnden har prognostiserat ett positivt resultat på 700 tkr. Kapitaltjänstkostnader som ej är nyttjade och 

försäljning av fordon är huvudsakliga orsaken till resultatet. 

  

Nämnd 

Personalkostnaderna för nämndens arbete blir lägre än budgeterat. En stor del i detta är för att kommunalråden är 

arvoderade utifrån kommunens övriga arbete där räddningsnämnden är en del. 

  

Krisberedskap 

Arbetet följer planeringen. Främst har Gnosjö arbetat mycket med krisberedskapsarbetet. 

  

Räddningstjänst 

En del av det positiva resultatet är de ersättningar från andra kommuner (indirekt MSB) efter insatser som 

räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö bistått med. Vidare har flera sjukskrivningar medfört att personalkostnaderna 

har sjunkit något. Dock har personal i jourtjänst övergått till dagtid (delvis rehab) vilket medfört ökade kostander 

för att upprätthålla rätt utryckningsnumerär. 
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Vakant krisberedskapssamordnare medför att arbetsuppgifterna har utförts av andra vilket ger mindre tid för 

verksamhetsutveckling. Rekrytering av medarbetare vars huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna 

krisberedskapsarbetet pågår. 

Primärt är det försäljning av fordon och icke nyttjade kapitaltjänstkostnader som medför ett positivt resultat. 

 

Måluppfyllelse 
Tillsyn  

Sjukskrivningar har medfört att antalet tillsyner ej nått utsatt mål. Inkommande tillståndshandläggning och 

byggärenden har prioriterats. 

 Utbildningar 

Räddningstjänsten har planerat och kommunicerat utbildningar både i brandkunskap och HLR men en hel del av 

dessa har ställts in pga av för få anmälda. Denna trend har funnits i flera år och är fortfarande negativ. 

Brandskydd för personer med extra skyddsbehov 

Externt arbete har inte påbörjats. För närvarande pågår kunskapsuppbyggnad och analys. 

 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

   

Prioritera 

förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Alla barn och 

ungdomar i förskolan 

samt årskurserna 2, 5 

och 8 skall ha 

grundläggande 

brandkunskaper 

 
Under året har 222 

förskoleelever, 227 elever 

i åk 2, 201 elever i åk 5 

och 411 elever i åk 8 fått 

brandutbildning i Gislaved 

kommun - detta motsvarar 

inte alla barn eftersom 

ca 50 % av skolorna 

planeras till vt 2016. 

Gislaved: totalt 1 061 barn 

F-klass - 65 % 

Åk 2 - 62 % 

Åk 5 - 58 % 

Åk 8 - 100 % 

Under året har samtliga 

skolor utbildats i Gnosjö 

kommun. 

Gnosjö: totalt 1 004 barn 

F-klass - 100 % 

Åk 2 - 100 % 

Åk 5 - 100 % 

Åk 8 - 100 % 

Stärka ungdomar att 

undvika brott och få 

ökad självkänsla 

 
Under året har 20 träffar 

med ungdomar i 

ungdomsprojektet 

genomförts. Det följer den 

nivå som varit under 

tidigare år. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklinge

n genom att främja 

Fortsatt prioritering av 

marknadsföringen av 

kommunerna och 

 
Under året har 

räddningstjänsten 

genomfört en nystart på 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 

och att öka 

nettoinflyttandet. 

räddningstjänsten som 

arbetgivare 

praoveckan. Under en 

vecka får åtta 

högstadieelever följa en 

handledare och får 

utbildning i brand, sjukvård 

och andra kunskaper inom 

räddningstjänstens 

verksamhetsområde. 

Syftet är att väcka viljan att 

arbeta inom 

räddningstjänsten i 

framtiden. 

  

Som en del i vår framtida 

rekrytering har en 

brandingenjörsstuderande 

sommarjobbat inom 

förvaltningen. 

Räddningstjänsten har 

medverkat på jobbmässor 

och andra evenemang. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Prioritera arbetet med 

utveckling av e-

samhället 

 
Räddningstjänstens 

hemsida är nedstängd och 

arbete med att rätta upp 

länkar och att föra över 

information till 

kommunernas hemsidor 

pågår. Räddningstjänsten 

är aktiv på Facebook. 

 Bedriva effektiv och 

rättssäker 

myndighetsutövning 

 
Tillsyn- och 

tillståndsförrättare har 

adekvat utbildning för den 

myndighetsutövning de ska 

utöva. Under året har två 

personer gått särskild 

fortbildning i tillstånd och 

tillsyn för brandfarliga 

varor. 

 Begränsa skadorna vid 

inträffade olyckor  
Utryckningsberedskapen 

har under det gångna året 

kunnat upprätthållas. Vid 

enstaka tillfällen har 

kompetens- och 

erfarenhetsnivån varit 

under lämplig nivå. 

 Följa upp och 

utvärdera olyckor  
Samtliga insatsrapporter 

har granskats för 

kvalitétssäkring. Statistiken 

för 2015 ger en tillförlitlig 

bild över hur olyckor gått 

till och hur 

räddningsinsatser har 

genomförts. I flera fall har 

rapporterade brister i 

insatser följts upp och 

återkopplats till 

övningsverksamheten. 

Flera fördjupade 

insatsutvärderingar har 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

genomförts utöver 

brandorsaksutredningar 

och spridningsutlåtanden. 

 Förhindra att olyckor 

inträffar  
Räddningstjänsten har 

under året genomfört 

utbildningar i brandskydd 

och LABC-HLR i syfte att 

den enskilde ska kunna 

hantera en olycka. 

Utbildning 

Antalet kommunanställda 

som genomgått 

brandskyddsutbildning är 

385 (61%) i Gislaved och 

168 (80%) i Gnosjö. Totalt 

har 7 utbildningar i 

Gislaved och 8 

utbildningar i Gnosjö 

ställts in pga för få 

anmälda. 

Antalet kommunanställda 

som genomgått LABC-

HLR-utbildning är 428 

(67%) i Gislaved och 178 

(84%) i Gnosjö. Totalt har 

14 utbildningar i Gislaved 

och 9 utbildningar i 

Gnosjö ställts in pga för få 

anmälda. 

33 företagsutbildningar där 

ca 400 personer deltog 

har genomförts. 

8 utrymningsövningar där 

633 personer deltog har 

genomförts. 

Information 

Vid flera tillfällen har 

infomationsinsatser 

genomförts till 
allmänheten. 10 riktade 

publika insatser och ett 

flertal studiebesök (minst 

95 pers). 

  

Företagsklimat och 

näringslivs-samverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 
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9 Tekniska nämnden 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  2,82 % 

Ordförande Jörgen Karlsson S   
Förvaltningschef Peter Edvinsson    

     

Ekonomisk information 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Bruttokostnad 88 153 86 531 140 765 144 987 144 987 0 
./. Intäkter -53 724 -57 081 -100 336 -104 844 -104 844 0 

Nettokostnad 34 430 29 450 40 429 40 143 40 143 0 
       
Fordran VA -
kollektivet 

-6 456 -7 467 -7 467  -4 339  

Skuld renhållnings-
kollektivet 

20 556 19 804 19 804  19 054  

Nettoinvesteringar -9 603 -16 584 -19 934 -36 680 -32 548 -4 332 

Under de första 8 månaderna 2016 har följande budgetjusteringar gjorts: Budgetflytt pga komponentavskrivning, Tilläggsanslag löner och 

Justering av budget pga hyressänkning 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Adm/nämnd/internt 5 946 4 093 5 276 4 785 4 785 0 
Väghållning 15 349 16 475 26 642 27 004 27 004 0 
Park/skog/osa 6 087 5 787 8 451 8 314 8 314 0 
Miljö 166 114 60 40 40 0 
Vatten och avlopp 
kostnad 

28 865 26 059 44 236 45 500 0 0 

Vatten och avlopp 
intäkt 

22 865 -24 317 -44 236 -45 500 0 0 

Vatten och avlopp 
netto 

5 192 1 743 0 0 0 0 

Renhållning kostnad 12 104 11 984 20 445 20 410 20 410 0 
Renhållning intäkt 10 440 -10 746 -20 445 -20 410 -20 410 0 
Renhållning netto 1 689 1 238 0 0 0 0 
       

Totalt 34 430 29 450 40 429 40 143 40 143 0 

Under de första 8 månaderna 2016 har följande budgetjusteringar gjorts: Budgetflytt pga komponentavskrivning, Tilläggsanslag löner och 

Justering av budget pga hyressänkning 

Ekonomiskt resultat 
Kommentarer, ekonomisk uppföljning per 2016-08-31 och helårsprognos 

Vid genomgång av ekonomin per sista augusti är att prognosen för helåret ger ett nollresultat för de 

taxefinansierade verksamheterna, va och renhållning. Sammanlagt förväntas ca 3 100 tkr lägre kostnader än intäkter 

inom va. Detta regleras till nollresultat med hjälp av resultatutjämningsfond. 

När det gäller den skattefinansierade delen så har kostnad för vinterväghållning hittills varit ungefär som normalår. 

Delprogram vinterväghållning beräknas hamna inom budgetram. Intäkter av såld flis från skötsel av tätortsnära 
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skogar har blivit betydligt lägre än beräknat varför hela parkverksamheten förväntas göra ett mindre underskott. 

Driftbudget 

Riktpunkt för perioden ligger på 66,7%. 

Intäkter för den skattefinansierade delen inom tekniska nämnden hamnar på 57% (53% 2015). Ökningen gentemot 

förra året beror på höjt internpris på yrkesarbetare. Utfall under riktpunkt gäller för samtliga huvudprogram inom 

den skattefinansierade verksamheten. Vad gäller Internt så är intäkten lägre än förväntat till största delen beroende 

på eftersläpning i intern och extern fakturering. När det gäller Park/Skog/Osa så förväntas intäkter för KUL-

personal komma med ca 600 tkr innan sista december. Intäkterna för att administrera kalkningsverksamheten 

betalas i sin helhet i slutet av året. 

Kostnaderna för den skattefinansierade delen ligger på 60% efter augusti (61 % 2015). Inom program väghållning är 

62 % av budgeten utnyttjad vilket är under riktpunkt och kopplat till att vägbidragen regleras först i december. 

Prognos för helåret inom skattefinansierade verksamheten bedöms vara enligt budget. 

Intäkter för den taxefinansierade delen Utfall under riktpunkt 66,7% beror till viss del på att intäkterna för va och 

renhållningen debiteras var tredje månad. 

Kostnadsutfallet på den taxefinansierade sidan ligger under riktpunkten efter augusti. Detta beror på att va-

verksamheten dragit in på reinvesteringar kraftigt för att klara budgeterade kostnader och underskottet från förra 

året. Med utnyttjande av resultatutjämningsfonden blir prognos för helåret inom den taxefinansierade verksamheten 

ett nollresultat. 

Personalkostnaderna för den skattefinansierade delen av Tekniska verksamheten ligger totalt på 68 % av budgeten 

jämfört med förra året då 65% var förbrukat. Förklaringen till skillnaden gentemot föregående år är tillsatt vakans 

inom tekniska staben och en tillsatt vakans på yrkesarbetarsidan. Prognosen för personalkostnaderna pekar på ett 

plusresultat på grund av sjukfrånvaro efter semestern. 

Personalkostnader för den taxefinansierade delen ligger på 74 % (fg år 65 %) och förväntas hamna över budgeterat 

värde när året är slut 

Kapitalkostnader ligger per 31 augusti 2016 på 64 % förbrukat. Utfallet är lägre än riktpunkt men högre än 

föregående år (62 %). 

Kapitalkostnader för Skattefinansieradedelen ligger på 82 % och prognosen på helår pekar på att 

kapitalkostnadsbudgeten hålls. 

Kapitalkostnader för Taxefinansierade delen ligger på 43 % och prognosen på helår pekar på ett nollresultat. 

Investeringsuppföljning 

Till och med augusti har tekniska nämnden främst haft kostnader för Hestra Ådalen industriområde, gata och va 

Ridhusområdet i Gislaved, va Tokarp/Fryebo i Anderstorp, va Parkerings- och återvinningsyta ”Lådan2” i Gislaved, 

gata Östra industriområdet i Smålandsstenar, va. Kostnadsutfallet per 2016-08-31 är 16 584 tkr vilket är 45 % av 

investeringsbudgeten. 

För helåret beräknas utfallet bli 32 548 kr, vilket skulle motsvara att 89 % av investeringsbudgeten är utnyttjat vid 

årets slut. 

  

Måluppfyllelse  

Under målet barns lärande har tekniska förvaltningen arbetat med frågor angående cykelvägsutbyggnad och hur vi 

kan underlätta för ungdomar att komma ut och få erfarenhet angående kommunens arbeten. Fram till september 

har vi kopplat ihop Gislaveds centrum med Trastenområdet med ny cykelväg utmed Torggatan, vi har även startat 

arbetet med att sammanbinder Åsenskolan och Töråsskolan med en cykelväg utmed Torsgatan i Anderstorp. 

Tekniska kontoret har under sommarlovet haft 19ungdomar på feriepraktik, vi arbetar även med ungdomar i KUL 

projekt som gäller under hela året. 
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Målet staden Gislaveds kommun har vi arbetat med att få ut informationen till allmänheten angående investering- 

och driftarbeten. Arbetet pågår med att se möjlighet att utveckla området mellan Nissan och Mårtensgatan. 

Framtagande av åtgärder presenteras under hösten 2016. 

Vi har arbetat en del med näringslivssamverkan angående utbyggnad av lekplatsområden, fiber- och 

fjärrvärmeutbyggnad. 

 
Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Utveckla möjligheten 

att cykla i Gislaveds 

kommun 

 
Utbyggnad av cykelväg till 

Paradisgatan med 75m. 

Storgatan i Reftele (575m) 

kommer att byggas ut 

under hösten av 

trafikverket medans v153 

ner mot Smålandsstenar 

(710m) inte byggs 2016. 

Torsgatan (350m) i 

Anderstorp på börjas 

under v37 och kopplar 

ihop 2st skolor med 

cykelväg. 

Prioritera 

förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Underlätta för 

ungdomar att komma 

in på arbetsmarknaden 

 
Under året har tekniska 

tagit i mot 19 ungdomar i 

feriearbeta samt bedrivit 

KUL projekt under de 

första 8 månaderna. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända befolknings-

utvecklingen genom 

att främja 

förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 

och att öka 

nettoinflyttandet. 

Nämnden ska öka 

informationen till 

allmänheten. 

 
Tekniska kontoret arbetar 

med att informera 

allmänheten angående de 

projekt som man arbetar 

med på www.gislaved.se. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Infrastrukturen i 

samhället ska förvaltas 

och utvecklas för att 

uppnå medborgarens 

behov. 

 
Vi arbetar med att ha 

dialog med de 

ledningsägare som finns i 

samhället angående fiber, 

elkraft, fjärrvärme mm för 

att optimera 

förutsättningarna vid 

utförande av projekt på 

våra vägar. 

Utreda att flytta 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

Utreda att flytta 

tekniska kontoret/ 

Gislaved Energi till 

Gröne mosse 

 
Under 2016 ska tekniska 

kontoret redovisa en 

rapport angående hur vi 

kan hantera 

produktionsavdelningens 

yta utmed Mårtensgatan. 

Prioritera innehållet i 

verksamheterna 

framför ambitions-

nivån avseende 

fastigheter 

 
Ingen ny verksamhetsyta 

2016 

Företagsklimat och 

näringslivs-samverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Utveckla samarbetet 

med civilsamhället 

genom att föra dialog. 

 
Vi har haft samverkan med 

samhällsföreningen i 

Hestra angående ny 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

placering och byggnad av 

lekplats. Vi är även aktiva 

vid utbyggnad av fiber- och 

fjärrvärmeutbyggnad i 

kommunen. 
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10 Bygg- och miljönämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Niclas Palmgren M   
Förvaltningschef Susanne Norberg    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Bruttokostnad 14 682 14 393 22 720 23 554 23 554 0 
./. Intäkter -8 854 -8 486 -11 862 -12 083 -12 133 50 

Nettokostnad 6 162 5 907 10 858 11 471 11 421 50 
       
Nettoinvesteringar 0 422 0 433 433 0 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Nämnd 341 347 503 542 542 0 
Administration 2 455 2 390 3 780 3 580 3 480 100 
Bygg- och 
planenheten 

569 540 1 086 846 896 -50 

Kart- och 
mätenheten 

347 174 853 1 092 1 092 0 

Miljöenheten 924 1 496 2 374 2 784 2 784 0 
Bostadsanpassning 1 192 959 2 262 2 627 2 627 0 

Totalt 5 828 5 907 10 858 11 471 11 421 50 

 

Ekonomiskt resultat 

Nämndens sammanträden beräknas i enlighet med budgeterad nivå . 

Bygg- och planenhetens intäkter för bygglov beräknas ge ett överskott men detaljplaner beräknas ge ett 

visst underskott samtidigt som kostnaderna beräknas bli något högre än budget. Totalt för bygg- och 

planenheten beräknas ett negativt utfall på 50 tkr, kostnaderna för energirådgivningen täcks inte fullt ut 
av det statliga energirådgivningsbidraget. 

Bostadsanpassning beräknas klara budget under förutsättning att inget stort nytt ärende inkommer. 

Totalt beräknas bostadsanpassningen uppvisa ett budgeterat resultat. Antalet ärenden har även i år ökat 

men under året har de riktigt stora ärendena uteblivit. 

Kart- och mätenheten beräknas uppvisa ett resultat helt enligt budget. 
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Miljöenheten prognostiseras till ett budgeterat resultat. Intäkterna förväntas bli under budgeterad 

nivå men detta motverkas av att kostnaderna beräknas bli  lägre . 

Nämnden helårsprognosen pekar mot ett överskott på 50 tkr. 

 

 

Investeringsuppföljning 
Kart- och mätverksamheten har investerat i en Plotterskrivar 200 tkr 

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har investerat i Prosona digitaliseringsprogramvara 151 tkr 

Bygglovsverksamheten har investerat i Prosona digitaliseringsprogramvara 71 tkr 

Ovanstående investeringar belastar investeringsbudgeten 433 tkr med 97 % 

 

Måluppfyllelse 
Servicen till allmänhet, myndigheter och politiker bedöms ha varit bra. På förvaltningen finns inga 

begränsningar i telefon- eller expeditionstider. Informationsmaterial finns skriftligt och bra information 

om verksamheten finns på hemsidan. Där finns Bygglovsguiden som förklarar och vägleder besökaren 

genom ovana begrepp, fackuttryck och blanketter 24 timmar om dygnet. Inför sammanträden har 

nämndens ledamöter fått omfattande material om aktuella ärenden. Målen har nåtts vad gäller rådgivning, 

tillgänglighet och handläggning. 

Byggnation i strandnära lägen styrs ”hårt” av gällande lagstiftning och bygg- och miljönämnden upplevs 

redan ha en tillåtande attityd. Nämnden upplever att man har ökade möjligheter att ge dispenser med 

hänvisning till kommunens LIS-plan.  Att bygga i andra attraktiva lägen, inkl sjönära utanför 

strandskyddsområde, medför normalt inga problem under förutsättning att bl a va- frågan kan lösas på 

ett tillfredsställande sätt. I andra ”attraktiva lägen” (ej strandnära) är också kommunens attityd tillåtande. 

 
Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

   

Prioritera 
förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Bedriva egeninitierad 
tillsyn inom hälsoskydd 

(skola, barnomsorg, 

simhallar etc). 

 
Samtliga kommunala 
skolor har besökts, 

Flertalet har fått sina 

egenkontroller klara. 

Fortsatt arbete kommer 

att vara en del i det 

vardagliga arbetet. 

Staden Gislaveds 
kommun 

Vända 
befolkningsutvecklinge

n genom att främja 

förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 

och att öka 

nettoinflyttandet. 

Tillgänglighet i 
offentlig miljö  

Arbetet med enkelt 
avhjälpta hinder (EAH) är 

ett pågående projekt där 

förvaltningen kontinuerligt 

ser över läget. Arbetet har 

och under 2016 har blivit 

eftersatt på grund av 

vakanser på förvaltningen. 

Inga förelägganden har 

utfärdats. Arbetet med 

tillsyn och EAH kommer 

under resterande del av 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

året att prioriteras. 

Ökat pro-aktivt arbete 
 

Ett flertal företagsbesök 

har gjorts ute i 

verksamheter som har 

behövt rådgivning och 

hjälp. I samband med detta 

informeras de även om 

hur det fungerar med 

tillstånd och anmälningar. 

Öka informationen på 

hemsidan och utforma 

fler e-tjänster 

 
Under året har Kart- och 

mätenheten tillsammans 

med utvecklingsenheten 

publicerat en interaktiv 

karta på kommunens 

hemsida www.gislaved.se. 

I kartan kan man bland 

annat hitta information om 

pågående och gällande 

detaljplaner, skolor, 

badplatser, lediga tomter 

och mycket mer. Från 

kartan kan man klicka sig 

vidare till sidor på 

kommunens hemsida där 

man kan läsa mer 

information. 

Förenkla och förtydliga 

nämndens beslut  
Arbetet med att göra 

protokoll och beslut mer 

tillgängliga och lättlästa har 

påbörjats. Det kommer att 

bli klart under året 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Lansera ett antal e-

tjänster inom 

verksamhetsområdet 

 
Arbete pågår för att 

möjliggöra en digitalisering 

av ärendehanteringen på 

förvaltningen. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 
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11 Socialnämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Maria Gullberg M   
Förvaltningschef Carina Helgesson-

Björk 
   

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Bruttokostnad 450 675 497 572 698 036 742 049 1 039 023 -296 974 
./. Intäkter -77 523 -122 286 -135 941 -162 855 -450 199 287 344 

Nettokostnad 373 152 375 286 562 095 579 194 588 824 -9 630 
       
Nettoinvesteringar 847 891 3 153 6 313 1 842 4 471 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Kansli- och 
utvecklingsenhet 

10 154 11 424 16 016 27 826 18 591 9 235 

Individ- och 
familjeomsorg 

70 304 75 407 101 987 120 652 115 012 5 640 

Vård och omsorg 208 457 195 368 319 355 305 067 317 757 -12 690 
Funktionshinder och 
stöd 

84 238 93 087 124 736 125 649 137 464 -11 815 

Totalt 373 153 375 286 562 094 579 194 588 824 -9 630 

   

Ekonomiskt resultat 

Den ekonomiska uppföljningen per augusti pekar på ett underskott för socialnämndens samlade verksamhet med 

9 630 tkr, exkl. merkostnader för flyktingverksamhet motsvarande 1 814 tkr. Det prognostiserade resultatet 

förbättrat med 1 594 tkr sedan helårsprognos 1 men något försämrat i jämfört med uppföljningen per juli 2016. 

Socialnämnden har i budget 2016 tagit beslut om anpassningar av verksamheten på totalt 23,1 mnkr. Anpassningarna 

avseende minskning av vård- och omsorgsboende platser är genomförd och övrig anpassningar pågår. 

Anpassningarna beräknas ge en effekt på 13-14 mnkr 2016, vilket är något bättre än vid föregående prognos. 

Socialnämnden har inför 2016 tagit beslut om omfördelningar mellan de olika programområdena för att möta de 

obalanser som sågs i 2015 års bokslut. 

Kostnaderna för mottagandet av ensamkommande barn visar ett fortsatt underskott. Det beror på att man inte har 

kunnat öppna verksamhet i egen regi i den takt som planerats. Det prognostiserade underskottet har minskat sedan 

förra uppföljningen utifrån de åtgärder som vidtagits i verksamheten, det finns dock fortfarande osäkra faktorer som 

påverkar den ekonomiska utvecklingen. 
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Socialnämnden ser en fortsatt ökning av insatser till personer med funktionsnedsättning som ansöker om insatser 

utifrån LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Effektivare arbetssätt och ett ökat samarbete 

internt och externt kommer att kunna påverka kostnaderna i viss positiv riktning. Bedömningen är att nuvarande 

nivå kommer kvarstå framöver och har hanterats med omfördelning och utökning av ram i budget 2017. 

Följande sammanfattande orsaker till underskott kan ses och är de samma sedan föregående uppföljning: 

 Anpassningar som inte ger helårseffekt 2016 

 Ökade behov inom LSS-verksamheten 

 Kostnader för mottagandet av ensamkommande barn 

 Områden/enheter med obalans 

Åtgärder 

Socialnämnden har fattat beslut om följande åtgärder för att nå budgetbalans vid årets slut: 

 Anpassningar av verksamheten på totalt 23,1 mnkr 

 Omfördelningar mellan de olika programområdena i budget 2016 

 Lokala riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

 Ekonomiska uppföljningar varje månad, förutom januari, juni samt december 

 Genomlysning av myndighetsutövning inom SoL och LSS 

 Översyn av lokalanvändningen 

 Omfördelningar mellan de olika programområdena i budget 2017 

I förvaltningen råder återhållsamhet gällande tillsättning av vakanta tjänster samt inköp som inte är nödvändiga. 

 
Investeringsuppföljning  

Socialnämnden har ett investeringsutrymme på totalt 6 313 tkr under 2016. Prognosen visar ett överskott på 

4 471 tkr, vilket beror på senareläggning av vissa verksamhetsförändringar. Lokalerna för hemvården i Gislaved, 

familjecentralen i Smålandsstenar och kortidsboende inom LSS. Under året kommer det att göras investeringar i s.k. 

nyckelfri hantering (digitala nycklar), som kommer att fortgå under 2016 och 2017 (medel har begärts i 

investeringsbudgeten för dessa år) samt andra satsningar inom välfärdsteknikområdet. 

Måluppfyllelse  

 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Socialnämndens beslut 

ska fattas utifrån ett 

barnperspektiv. 

 
Barnperspektivet 

genomsyrar förvaltningens 

arbete både i det dagliga 

arbetet men också till viss 

del i utvecklingsarbetet 

inom förvaltningens 

verksamheter. Något 

gemensamt 

förvaltningsövergripande 

arbete angående 

utredningsmallar etc. har 

inte påbörjats. 

Förvaltningen avvaktar 

kommunstyrelsens arbete. 

Medarbetarna ska ha 

kunskap om FN:s 

barnkonvention. 

 
För några år sedan 

beslutade 

kommunfullmäktige om ett 

konkretiserat mål som 

innebar att samtlig 

personal skulle delta i 

utbildning om 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barnkonventionen. En 

kommungemensam 

satsning verkar nu vara på 

gång. 

Barnperspektivet beaktas i 

möjligaste mån i det 

dagliga arbetet, men behov 

av ökade kunskaper om 

Barnkonventionen finns 

och behöver prioriteras 

för delar av förvaltningens 

personal. 

Prioritera 

förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

En första linjens barn- 

och 

ungdomshälsamottagni

ng ska genom 

samverkan i GGVV-

kommunerna och 

Regionen öppna i 

GGVV området. 

 
Barn- och 

ungdomshälsamottagninge

n öppnar i oktober 2016. 

Verksamheten kommer att 

rikta sig till barn och 

ungdomar i hela GGVV-

området. 

Skolans pedagogiska 

insatser och 

socialtjänstens 

stödinsatser, för barn 

och unga i behov av 

extra stöd, ska vara 

samordnade för att på 

så vis förbättra 

elevernas möjligheter 

att nå de nationella 

målen i skolan. 

 
Ett långsiktigt 

utvecklingsarbete pågår 

inom socialförvaltningen 

och barn- och 

utbildningsförvaltningen 

kring samarbete för 

målgruppen barn och unga. 

Både IFO:s och 

funktionshinder och stöds 

ledningsgrupper upplever 

att samverkan med barn- 

och utbildningen och 

förvaltningens övriga 

verksamheter har 

förbättrats. 

Samverkansträffar hålls 

numera mer kontinuerligt. 

Utvecklat samarbete 

med 

kulturförvaltningen 

och fritidsförvaltningen 

samt aktörer i 

civilsamhället. 

 
Arbete pågår och följande 

mål har tagits fram för 

2017: Ökad tillgång till 

kultur för de invånare som 

på grund av 

funktionsnedsättning inte 

kan ta del av det ordinarie 

kulturlivet. 

  

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklinge

n genom att främja 

förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 

och att öka 

nettoinflyttandet. 

Socialnämndens 

verksamheter ska 

leverera en fungerande 

vardag för de invånare 

som är i behov av stöd 

och på så sätt främja 

goda förutsättningar 

för kommuninvånarna. 

 
Utvecklingsarbeten pågår 

inom en mängd områden. 

Majoriteten av de mål som 

programområdena har 

beslutat om, kopplat till 

nämndmålet, är delvis 

uppfyllda och några mål 

anses uppfyllda. Överlag 

har socialnämnden nöjda 

brukare och de 

kvalitetsmätningar som 

görs visar till allra största 

del goda resultat. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Socialförvaltningen ska 

vara en attraktiv 

arbetsgivare och 

arbeta med att 

förbättra 

attraktiviteten för 

socialnämndens 

bristyrken. 

 
Nöjd medarbetareindex 

enligt medarbetarenkäten 

som genomfördes 2015 är 

i linje med övriga 

förvaltningars resultat. 

Jämfört med föregående 

mätning är resultatet något 

lägre. 

Arbete pågår med 

åtgärdsplaner utifrån 

medarbetarenkäterna 

tillsammans med 

implementering av ny AFS 

(Arbetsskyddsstyrelsens 

föreskrifter). 

Arbete inom 

heltidsprojektet pågår. 

Socialnämndens 

ansvarsområden ska 

med fokus på utbud 

och kvalitet vara 

tydliggjorda på 

kommunens hemsida. 

 
Fortlöpande genomgångar 

och uppdateringar av 

hemsidan görs. 

Socialnämndens sidor på 

hemsidan har mycket goda 

resultat i SKL:s mätning 

Information till alla (2015). 

Medborgardialog som 

arbetssätt ska vara 

implementerat i 

socialnämndens 

verksamheter. 

 
Representanter från 

förvaltningen närvarade på 

SKL:s demokratidag i april 

2016 där medborgardialog 

stod i fokus. Det blev 

bland annat utifrån den 

dagen tydligt att dessa 

frågor behöver drivas 

kommungemensamt. Ett 

arbete kommer att inledas. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Utvecklad teknik 

utifrån arbetet med 

eHälsa enligt 

konceptet trygghet, 

service och delaktighet 

i hemmet genom 

välfärdsteknologi. 

 
Förvaltningen ingår i 

regionala nätverk och 

utvecklingsarbete pågår. 

Inom vård och omsorg 

pågår arbete med att 

implementera 

välfärdsteknologi i det 

dagliga arbetet.  

Svårigheter vad gäller 

tekniska lösningar har 

gjort att arbetet har 

fördröjts. Implementering 

av digitala larm pågår. 

En förvaltningsgemensam 

handlingsplan ska tas fram 

och vara klar i september 

2016. Syftet med planen är 

att få en tydligare struktur 
och prioritering, både 

utifrån tidsasketen och 

den ekonomiska aspekten, 

i förvaltningens arbete 

kopplat till dessa frågor. 

Samtliga 

trygghetslarm ska vara  
Målet är i stort sett 

uppfyllt. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

digitala. 

Minska 

driftskostnaderna för 

äldreomsorgen där 

frågan om kvalitet och 

utbud får vara en del 

av sammanhanget. 

Minska 

driftskostnaderna för 

äldreomsorgen där 

frågan om kvalitet och 

utbud får vara en del 

av sammanhanget. 

 
2016 års budget innebar 

omfattande anpassningar 

för socialnämnden. 

Anpassningarna avser 

framförallt vårdbostäder. 

Anpassningarna inom vård 

och 

omsorgsorganisationen är 

nu genomförda. 

  

 Socialnämnden ska 

verka för en jämlik 

vård och omsorg för 

samtliga invånare i 

Gislaveds kommun. 

 
Ingår i grunduppdraget. 

Det finns många aspekter 

som kan belysas utifrån 

detta mål, ex. huruvida 

förvaltningens bemötande 

och handläggning etc. 

påverkar utifrån individens 

kön, etnicitet, ålder etc. 

Något sådant analysarbete 

har dock inte genomförts 

under året. 

Företagsklimat och 

näringslivs-samverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Ökade möjligheter att 

matcha behov hos 

näringslivet med rätt 

kunskap och 

kompetens och på så 

sätt skapa bättre 

förutsättningar för 

invånare långt från 

arbetsmarknaden att 

skaffa sig en 

försörjning. 

 
Fortsatt utvecklingsarbete, 

kopplat till dessa frågor, 

pågår. Ytterligare personal 

kommer utbildas i 

arbetsmetoderna 

Supported Employment 

och Supported Education. 

Enheten för psykisk ohälsa 

har under året 

introducerat 

arbetsmetoden i sin 

verksamhet. 
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12 Fritidsnämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Tommy Stensson S   
Förvaltningschef Anna Gamlén    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Bruttokostnad 32 131 29 112 48 244 47 862 46 771 1 091 
./. Intäkter -8 390 -7 757 -12 577 -11 169 -11 178 9 

Nettokostnad 23 741 21 355 35 667 36 693 35 593 1 100 
       
Nettoinvesteringar 3 771 690 4 715 2 699 2 000 699 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Nämnd 286 227 426 399 399 0 
Fritidsverksamhet 18 890 15 355 27 985 26 204 25 454 750 
Föreningsstöd 4 565 5 773 7 256 10 090 9 740 350 

Totalt 23 741 21 355 35 667 36 693 35 593 1 100 

  

Ekonomiskt resultat 

Fritidsnämndens budget för 2016 planerades med en stor förändring i pipeline samt en lägre budget än tidigare år. 

Utfallet per augusti visar också en lägre nettokostnad än delårsrapport 2 2015. Skillnaden är ca 2,5 miljoner och 

beror på den simhallsförändring som fritidsnämnden har hanterat mellan 2015 och 2016. Konsekvenserna från 

förändringen samt nytillkomna verksamheter har däremot inneburit flera nya arbetsprocesser inom nämndens 

verksamhetsområden som inte har satts sig än. Vi kan se mindre kostnader på en del anläggningar i form av färre 

personaltimmar som beror på att annan prioritering bland förvaltningens medarbetare har varit tvungen att göras. 

Framtiden får utvisa utfallet av anläggningars lägre prioritering och ambitionsnivåer. 

Verksamheterna i Anderstorps sim- och sporthall fick under början av året en annan utgång än ursprungsbeslutet. 

Simhallen stängdes i kommunal regi ett antal månader senare än planerat och Hälsolyftet lämnades över i 

föreningsdrift. Dessa båda förändringar syns i utfallet. 

I beslut om simhallsförändring fanns också ambition om nya verksamheter i de fd simhallslokalerna med vilket 

kräver ombyggnationer. Arbetet med ombyggnation av Smålandsstenars sim- och sporthall är i gång med en 

förstudie. Det har hittills inte inneburit några högre hyreskostnader för fritidsnämnden. 

Fritidsnämndens programområde "föreningsbidrag" innehåller en rad olika bidrag. Vissa bidrag såsom drift- och 

lokalbidrag bygger på föreningarnas aktivitetsgrad. Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag anger en trappa 

där bidraget reduceras i förhållande till deltagaraktiviteter. Häri finns ett väntat överskott. Även bidraget för 
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trafikpolicy förväntas inte betalas fullt ut. 

Fritidsnämndens prognos för driften för helåret är ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är 

lägre kapitalkostnader, lägre lokalkostnader på grund av ej genomförda ombyggnationer av simhallar samt lägre 

utbetalda föreningsbidrag. 

Fritidsnämndens investeringar per augusti är 690 tkr. Här kan nämnas investeringen av handikappsrampen på 

friluftsbadet Kyrksjön, Båraryd som invigdes i början av sommaren. En ny spontan/näridrottsplats i form av 

hinderbana och utegym anläggs nu i området Gisle och kommer stå klar inom kort. Flera kommentarer från 

allmänheten visar att det finns stora förväntningar på denna investering. Arbetet med att successivt byta ut 

armaturerna på kommunens elljusspår har fortsatt. Under sommaren har byte ägt rum på motionsspåret i Gislaved 

och inom kort kommer elljusspåret i Broaryd att bytas. Prognosen för helåret är ett överskott på 700 tkr då 

investeringar för bassängtäckning till Hörsjöbadet och adminstrativt system inte kommer att genomföras under 2016. 

Delårsbokslutet visar en god måluppfyllesle och att verksamheten har genomförts inom de ekonomiska ramarna. 

Fritidsnämnden anser sig därför uppfylla kravet på en god ekonomisk hushållning. 

Nyckeltal 
 Utfall Budget Utfall 

 2015-08-31 2016 2016-08-31 

Nyttjandegrad sporthall 79 % 85 % 83 % 
Nyttjandegrad ishall 67 % 95 % 69 % 
Antal bad totalt 68 069 100 000 45 295 
Nyttjandegrad obemannade hallar 34 % 50 % 38 % 
 Utfall Budget Utfall 

 2015-08-31 2016 2016-08-31 
Investeringsuppföljning  

Fritidsnämndens investeringar per augusti är 690 tkr. Här kan nämnas investeringen av handikappsrampen på 

friluftsbadet Kyrksjön, Båraryd som invigdes i början av sommaren. En ny spontan/näridrottsplats i form av 

hinderbana och utegym anläggs nu i området Gisle och kommer stå klar inom kort. Flera kommentarer från 

allmänheten visar att det finns stora förväntningar på denna investering. Arbetet med att successivt byta ut 

armaturerna på kommunens elljusspår har fortsatt. Under sommaren har byte ägt rum på motionsspåret i Gislaved 

och inom kort kommer elljusspåret i Broaryd att bytas. Prognosen för helåret är ett överskott på 700 tkr då 

investeringar för bassängtäckning till Hörsjöbadet och adminstrativt system inte kommer att genomföras under 

2016. 

Måluppfyllelse 

Fritidsnämnden följer ett antal styrmått över tid för att se tendenser inom verksamhetsområdena och eventuella 

behov samt måluppfyllelse i verksamheten. Fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med förutsättningar för att 

måluppfyllelsen ska bli bättre och effektivare. 

Vad gäller nyttjandet av kommunens idrottsanläggningar, "lokalnyttjandegraden" ser vi att bokningsgraden i 

bemannade hallar håller en god måluppfyllnad. Graden skiljer mellan olika hallar. A-hallen i Anderstorp har den 

högsta bokningsgraden med 94% av bokningsbar tid. När det gäller bokningsgrad av ishallen kommer andra aktörer 

än vårt lokala föreningsliv medverka till positiv måluppfyllelse vid slutet av året då flera läger har arrangerats i 

ishallen. Här tangeras också nämndens styrmått vad gäller att skapa förutsättningar för evenemang i form av tex 

cuper, läger och tävlingar till en positiv måluppfyllnad. 

Simhallsverksamheten och dess styrmått för 2016 har inneburit en stor förändring med flera nya förutsättningar. 

Simundervisningen är organiserad på ett annat sätt än tidigare och gäller numera elever i årskurs 1 och är förlagd till 

Gislebadet och Hörsjöbadet. Simkunnighet kommer fortsättningsvis att mätas efter uppsamlingsheat under 

höstterminen i årskurs 2. Styrmåttet kommer således att redovisas vid bokslutet. Vad gäller mått över antal bad är 

det ett mått som numera avser endast Gislebadet. Styrmåttet togs fram utifrån en rad antaganden. Utfallet hittills 

ligger något under uppsatt mått. Måttet över antal anmälda barn till sommarsimskola uppfylls inte. Ambitionen för 
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omtag vad gäller sommarsimskola var för hög inför sommarsäsongen 2016, men finns kvar inför 2017. 

Utfallet kring styrmåttet antal bad, Hörsjöbadet är sämre än väntat. Vädret påverkar alltid detta mått. I år har privat 

arrendator till Hörsjöns camping hanterat registreringen vid Hörsjöbadets entré. 

Styrmått kring nämndens föreningsverksamhet handlar om halltidsmöten samt antal bidragsberättigande föreningar. 

Båda måtten har god måluppfyllnad. 

Under 2016 har nya verksamhetsområden tillfallit fritidsnämnden och styrmått har satts upp kring bokningsgrad 

Gisle bowling samt Gisle stugby. Måtten kommer att redovisas vid bokslutet. 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Öka kunskapen och 

förståelsen för barn 

och deras behov 

 
Vissa insatser har 

genomförts inom ramen 

för integration som berör 

barn och unga. 

Förvaltningschef kommer 

att gå utbildning i FN 

barnkonvention i höst. 

Planerad utbildningsinsats i 

höst: Bemötande på 

mångkulturell mötesplats. 

Prioritera 

förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Skapa förutsättningar 

för ett väl fungerande 

fritidsutbud för barn 

och ungdomar. 

 
I samband med sport-, 

påsk lov har program med 

tillgängliga aktiviteter från 

såväl föreningar som 

förvaltnings egna 

sammanställts och 

publicerats på kommunens 

hemsida. 

Fritidsförvaltningen var 

delaktiga i Sommarliv som 

genomfördes på 

sommarlovet. 

Skapa förutsättningar 

för god simkunnighet.  
Alla barn i årskurs 1 har 

genomgått intensivskola 

under våren. Under 

veckorna 38-41 kommer 

uppsamlingsheat att hållas 

för de som inte blev 

godkända under vårens 

simskola. 

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av 

tex cuper, läger och 

tävlingar. 

 
Ett flertal simläger har ägt 

rum i Gislebadet under 

våren. 

Under sommaren har två 

stora läger genomförts. 

Det ena genom en privat 

hockeyaktör och det 
andra, Gislavedslägret, ett 

samarbete mellan fritid 

och Smålandsidrotten. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklinge

n genom att främja 
förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 

och att öka 

nettoinflyttandet. 

Skapa förutsättning för 

evenemang i form av 

tex cuper, läger och 
tävlingar. 

 
Nära kontakt med 

Smålandsidrotten och 

föreningslivet för att 
anordna läger. 

Vi har bra förutsättningar 

såsom lägerlogi, 

idrottsanläggningar m.m. 

för läger i området Gisle. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Skapa förutsättningar 

för fysisk aktivitet och 

rekreation som bidrag 

till en bättre folkhälsa 

för kommuninvånarna. 

 
Påbörjat bygge av 

spontanidrottsplats i 

området Gisle i forma av 

hinderbana och utegym. 

Blir klar under hösten. 

Skapa förutsättningar 

för ett brett och rikt 

föreningsliv 

 
 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Ge snabb och bra 

service till föreningar 

och allmänhet samt 

informera och 

marknadsföra 

förvaltningens 

verksamheter både 

inom och utom 

kommunen. 

 
Fritidskontoret använder 

allt mer digital teknik som 

medel för att 

kommunicera med 

allmänhet och föreningar. 

Mycket information till 

föreningarna går ut via e-

post men förvaltningen har 

ett facebook-konto som 

har många följare och 

information kan snabbt 

spridas. 

Fr.o.m. januari 2016 

ska konkreta 

förändringar, som 

innebär ombyggnation 

av två simhallar till 

annan verksamhet, 

genomföras. 

Fr.o.m. januari 2016 

ska konkreta 

förändringar, som 

innebär ombyggnation 

av två simhallar till 

annan verksamhet, 

genomföras. 

 
Målet är inte längre 

aktuellt vad gäller 

Anderstorp. 

I Smålandsstenar pågår en 

förstudie till en eventuell 

tillbyggnad av 

sporthallsdelen. 

Påbörja arbetet med 

underlag för en 

utredning för att skapa 

ett helt nytt bad- och 

simcenter för hela 

Gislaveds kommun, för 

att ersätta våra tre 

nuvarande uttjänta 

simhallar. 

Påbörja arbetet med 

underlag för en 

utredning för att skapa 

ett helt nytt bad- och 

simcenter för hela 

Gislaveds kommun, för 

att ersätta våra tre 

nuvarande uttjänta 

simhallar. 

 
 

Företagsklimat och 

näringslivs-samverkan 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet  
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13 Barn- och utbildningsnämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Bo Kärreskog S   
Förvaltningschef Mats Spånberg    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Bruttokostnad 534 135 562 467 819 535 832 613 863 447 -30 834 
./. Intäkter -54 870 -74 438 -95 788 -80 792 -115 887 35 095 

Nettokostnad 479 265 488 029 723 747 751 821 747 560 4 261 
       
Nettoinvesteringar 5 118 3 671 9 794 16 812 16 812 0 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem 
och förskoleklass 

137 155 142 682 208 481 216 157 217 358 -1 201 

Grundskola 199 991 202 350 300 738 306 912 303 419 3 493 
Grundsärskola 7 581 8 350 11 814 12 546 12 524 22 
Fritidsgårdar 2 083 1 886 2 493 2 905 2 905 0 
Gymnasieskola 88 674 86 711 130 870 130 859 131 749 -890 
Gymnasiesärskola 2 930 2 678 3 899 5 181 4 248 933 
Vuxenutbildning 9 367 6 283 12 701 14 855 11 385 3 470 
Högskolan på 
hemmaplan 

569 704 788 952 1 071 -119 

Musikskolan 9 241 9 732 13 719 14 278 14 278 0 
Nämnd och 
administration 

6 993 7 537 10 507 10 769 10 969 -200 

Gemensamma 
verksamheter 

14 681 19 116 27 737 36 407 37 654 -1 247 

Totalt 479 265 488 029 723 747 751 821 747 560 4 261 

 

 

Ekonomiskt resultat 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en positiv prognos för 2016 med 4 260 tkr. Prognosen visar att 

verksamheterna kommer att ha fler barn i förskolan, fritidshem, förskoleklass samt i grundskolan än budgeterat 

antal. Detta innebär med samma tilldelning i grundresurs till områdena ett underskott på nämndsnivå med drygt -11 

000 tkr. 

Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass 

 Programmet redovisar en negativ prognos på -1 200 tkr. 

 Områdena redovisar tillsammans med teamen en positiv prognos på 4 500 tkr. 
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 På nämndsnivån redovisar programmet ett underskott med nästan -5 700 tkr. Fler barn och elever i den 

kommunala verksamheten står för -7 600 tkr. 

 Ökade intäkter från barnomsorgsavgifter med 500 tkr prognostiseras. 

Grundskola 

 Programmet grundskola redovisar en positiv prognos på 3 500 tkr. 

 Områdena tillsammans med teamen redovisar en positiv prognos på 3 000 tkr. Överskottet beror på 

vakanta tjänster inom elevhälsan samt svårigheter att rekrytera behörig personal. 

 På nämndsnivån redovisar programmet ett överskott på drygt 400 tkr. 

Grundsärskola 

 Programmet grundsärskola redovisar en prognos som ligger i fas med budget. 

Fritidsgårdar 

 Programmet fritidsgårdar redovisar en prognos som ligger i fas med budget. 

Gymnasieskola 

 Gymnasieskolans program redovisar en negativ prognos med nästan -900 tkr. 

 Gislaveds Gymnasium redovisar en negativ prognos med -1 900 tkr. 

 Resultatet beror till stor del på lägre antal interkommunala elever än prognostiserat. 

Gymnasiesärskola 

 Gymnasiesärskolan redovisar en positiv prognos med drygt 900 tkr. 

 Överskottet består dels av högre interkommunala intäkter med 600 tkr samt något lägre 

personalkostnader. 

Vuxenutbildningen 

 Vuxenutbildningen redovisar ett överskott i prognosen med nästan 3 500 tkr. 

 Överskottet består till stora delar av högre statsbidrag för elever inom SFI. 

Högskolan på hemmaplan 

 Högskolan på hemmaplan redovisar en negativ prognos med -119 tkr. 

Musikskolan 

 Musikskolan redovisar en prognos som ligger i fas med budget. 

Nämnd och administration 

 Den gemensamma administrationen tillsammans med nämnden gör ett underskott i prognosen med -

200 tkr. 

 Nämnden redovisar ett underskott med -200 tkr beroende på ökad arvodeskostnad. 

Gemensamma verksamheter 

 För programmet gemensamma verksamheter redovisas en negativ prognos med -1 247 tkr. 

 Underskottet består av ett underskott på skolskjutsar med -2 200 tkr. 

 Poolens verksamhet redovisar ett överskott på 800 tkr. 

Ej fördelade fastighetsåtgärder genererar ett överskott på 165 tkr 

Måluppfyllelse 

Redovisningen av måluppfyllelse i delårsrapporten begränsas till viss del av att verksamhetsresultaten delvis omfattar 

olika tidsperioder. En mer fullödig redovisning kan således ske först i årsredovisningen. Resultat som delvis är 

relevanta för perioden och är av särskilt intresse redovisas nedan. 

Positiv utveckling 
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 Många nyanlända barn och elever har på ett gott och välorganiserat sätt tagits emot i våra verksamheter, 

många under januari till mars 2016. 

 80 nya förskoleplatser har öppnats och ytterligare 70 platser planeras. 

 Andelen elever som klarat kravnivån på de nationella ämnesproven har ökat något i årskurs 3. 

 Minskning av andelen elever i åk 9 med över 10 % ogiltig frånvaro från 5,9 % till 5,3 %. 

 Andelen elever på högskoleförberedande gymnasieprogram med högskolebehörighet har ökat något från 

74,9 % till 75,2 %. 

 207 lärare har i och med läsåret 2015/2016 deltagit i Skolverkets satsning Matematiklyftet. 

 SFI har vuxit och har nu cirka 380 elever inskrivna. 

Negativ utveckling 

 Betygsresultaten för årskurs 6 och 9 är lägre än föregående år. En stor del nyanlända elever påverkar. I 

årskurs 6 är cirka 10 % av eleverna nyanlända och motsvarande siffra i årskurs 9 är 13 %. 

 Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram har minskat från 81,1 % till 75,1 %. 13 % av 

eleverna är nyanlända. 

 Andelen avgångselever på nationellt program med gymnasieexamen har minskat från 71,9 % till 70,1 %. 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

De beslut som berör 

barn och ungdomar 

ska utgå från ett barn- 

och 

ungdomsperspektiv 

relaterat till FN:s 

barnkonvention 

 
2016-09-26 

I förskolans och skolans 

styrdokument inkluderas 

de perspektiv som FN:s 

barnkonvention ger 

uttryck för. Det innebär 

att i de beslut som fattas 
på olika nivåer i nämndens 

verksamhet finns dessa 

perspektiv med. 

Inför beslutet om 

förändrad skolorganisation 

i Gislaved och 

Smålandsstenar gjordes en 

barnkonsekvensanalys. 

Prioritera 

förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Delta aktivt i arbetet 

med utveckling av 

mötesplats Gisle 

 
2016-09-26 

Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

finns representerade i 

olika grupper och deltar 

aktivt i arbetet med 

utveckling av mötesplats 

Gisle. 

Genom 

familjecentralerna 

tidigt upptäcka barn i 

behov av särskilt stöd 

 
2016-09-26 

Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

var med i planeringen av 

familjecentralen i Gislaved 

och medverkar i 

planeringen av 

familjecentralen i 

Smålandsstenar. 

Familjecentralen i 

Smålandsstenar beräknas 

öppnas under första 

halvåret 2017. Öppen 

förskola ingår i 

familjecentralerna. 
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Genomföra 

föräldrautbildningar 

för vårdnadshavare 

 
2016-09-26 

COPE-utbildningar för 

vårdnadshavare med barn 

3-12 år och 13-17 år 

kommer att starta under 

hösten 2016 i Gislaved. 

Medverka vid 

etablerande av 

gemensam Barn- och 

ungdomshälsa 6-18 år i 

GGVV 

 
2016-09-26 

Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

har medverkat vid 

etablerandet av gemensam 

Barn- och ungdomshälsa 6-

18 år i GGVV som startar 

i september 2016. 

Skolans pedagogiska 

insatser med 

socialtjänstens 

stödinsatser, för barn 

och unga i behov av 

extra stöd, ska vara 

samordnade för att på 

så vis förbättra 

elevernas möjligheter 

att nå de nationella 

målen i skolan 

 
2016-09-26 

Deltagande i webbinarium 

tillsammans med 

socialförvaltningen om 

Skottlandsmodellen, 

anordnad av SKL, har 

genomförts. 

Skottlandsmodellen är en 

modell för att samordna 

insatser och hålla ihop 

kontakter för barn/familjer 

som är i behov av stöd. 

Representanter från barn- 

och 

utbildningsförvaltningen 

och socialförvaltningen 

bildar en gemensam 

arbetsgrupp inom barn 

och unga tillsammans med 

övriga kommuner i GGVV. 

Inom ramen för Löken 

(lokal överenskommelse) 

sker samarbete 

tillsammans med andra 

externa aktörer. 

Öka besökarnas 

delaktighet i 

fritidsgårdens 

aktivitetsplanering 

 
2016-09-26 

Fritidsgårdarna arbetar 

med att få ungdomarna 

engagerade i gårdarnas 

planering genom att bjuda 

in till olika grupper där 

aktiviteter planeras. Det 

har lett till att nya 

aktiviteter planerats och 

genomförts. 

Förbättra 

simkunnigheten för 

barn och ungdomar i 

årskurs 6. 

Förbättra 

simkunnigheten för 

barn och ungdomar i 

årskurs 6 

 
2016-09-26 

Simkunnigheten i årskurs 6 

är 91,6 % (resultat från en 

skola saknas). 2015 

samlades inte uppgifter om 

simkunnigheten i årskurs 6 

in centralt. Däremot var 

andelen elever med lägst 

betyg E i ämnet idrott och 

hälsa 96,7 % 2015. 
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Simkunnigheten ingår som 

en del i kunskapskraven 

för ämnet, vilket bör 

betyda att värdet för 2016 

är en minskning av 

simkunnigheten jämfört 

med föregående läsår. 

Fler behöriga 

pedagoger och fler 

vuxna i skolan 

Övergripande insatser 

riktas till 

kompetenshöjning för 

att säkerställa 

behörighet och 

kvaliteten i 

undervisningen 

 
2016-09-26 

Övergripande insatser för 

att säkerställa behörighet 

och kvalitet i 

undervisningen görs på 

olika sätt. 

12 nya förstelärare och en 

lektor har utsetts från och 

med hösten 2016. 

Läsåret 2016/2017 har 

barn- och 

utbildningsförvaltningen 

beslutat att prioritera 

utbildningar och ge 

studerande särskilda 

villkor. De prioriterade 

utbildningarna är 

utbildning i svenska som 

andraspråk samt utbildning 

till speciallärare och 

specialpedagog. 

Studier inom Lärarlyftet II 

för lärare och 

fritidspedagoger som 

undervisar i ämnen utan 

behörighet uppmuntras. 

  

Effektivare 

organisation för att 

säkerställa att 

undervisning sker av 

behöriga lärare 

 
2016-09-26 

Beslut om förändrad 

skolorganisation i Gislaved 

och Smålandsstenar för 

ökad likvärdighet och 

högre måluppfyllelse syftar 

även till att effektivare 

nyttja personalens 

kompetens. 

Sammanföringen av 

Öreryds skola med 

Isabergskolan medför att 
lärarkompetens kan 

tillvaratas på ett effektivare 

sätt. 

Andelen behöriga 

elever till nationellt 

gymnasieprogram ska 
öka 

 
2016-09-26 

Andelen behöriga elever 

till nationellt 
gymnasieprogram har 

minskat från 81,1 % 2015 

till 75,1 % 2016. Alla 

elever oavsett tid i den 

svenska skolan finns med i 

statistiken och det 

påverkar det totala 
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resultatet. 13 % av 

eleverna i årskurs 9 räknas 

som nyanländ, det vill säga 

invandrat till Sverige under 

de senaste fyra åren. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklinge

n genom att främja 

förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 

och att öka 

nettoinflyttandet. 

Verksamheterna ska 

präglas av en god 

kvalitet och gott 

medarbetarskap 

 
2016-09-26 

I medarbetarenkäten ställs 

frågor om personalen 

upplever Gislaveds 

kommun som en attraktiv 

arbetsgivare och hur man 

talar om kommunen som 

arbetsgivare. 

Medarbetarenkäten 

genomförs vartannat år, 

nästa gång 2017. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

Medverka i 

utvecklandet av e-

samhället 

 
2016-09-26 

Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

har många olika e-tjänster 

inom verksamheterna. 

Användandet ökar, främst 

inom barnomsorgen. 

Fr.o.m. januari 2016 

ska konkreta 

förändringar, som 

innebär ombyggnation 

av två simhallar till 

annan verksamhet, 

genomföras. 

Anpassa verksamheten 

till kommande 

förändringar 

 
2016-09-26 

Simundervisningen har 

organiserats enligt de nya 

förutsättningar som gäller. 

Intensivundervisning varje 

dag i två veckor för elever 

i årskurs 1 och varje dag i 

en vecka för elever i 

förskoleklassen, har 

införts. I övriga årskurser 

erbjuds simundervisning 

minst två gånger per 

termin. 

Under 2016 påbörjas 

de konkreta 

förändringar av 

skolstrukturen som 

krävs för att säkerställa 

integration och 

utveckla den 

pedagogiska kvaliteten 

med anpassning till 

elevunderlaget. 

Under 2016 påbörjas 

de konkreta 

förändringar av 

skolstrukturen som 

krävs för att säkerställa 

integration och 

utveckla den 

pedagogiska kvaliteten 

med anpassning till 

elevunderlaget 

 
2016-09-26 

Barn- och 

utbildningsnämnden har 

beslutat om förändrad 

skolorganisation i Gislaved 

och Smålandsstenar för 

ökad likvärdighet och 

högre måluppfyllelse. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

Utveckla 

infrastrukturen för att 

stödja näringslivets 

behov av rörlighet för 

kompetens och 

transporter på ett 

hållbart sätt. 

Verka för att 

universitets-

/högskolekurser och -

utbildningar förläggs 

till kommunen 

 
2016-09-26 

Vuxenutbildningen genom 

Högskolan på hemmaplan 

arbetar aktivt för att få fler 

högskolekurser till 

kommunen. 

Öka kompetensen 

genom utbildning av 

vuxna i samverkan 

mellan näringsliv, skola 

och yrkeshögskola 

 
2016-09-26 

Vuxenutbildningen 

genomför utbildningar mot 

företag och den 

kommunala verksamheten. 

Utbildningarna ökar 

kompetensen bland vuxna. 
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Utveckla yrkesvux och 

YH-utbildningar samt 

fjärde året på 

teknikprogrammet för 

att öka 

anställningsbarheten 

genom att matcha 

behov och kompetens 

 
2016-09-26 

Vuxenutbildningen arbetar 

aktivt för att marknadsföra 

de olika utbildningarna och 

vuxenutbildningens 

möjligheter att genomföra 

olika utbildningar inom 

många olika områden. 

Fjärde året på 

teknikprogrammet 

utvecklas kontinuerligt. 

Fördjupa samverkan 

med näringslivet 

Ökad samverkan 

mellan skola och 

arbetsliv 

 
2016-09-26 

Arbetsplan för studie- och 

yrkesvägledning har 

implementerats i 

verksamheterna, från 

förskola till 

vuxenutbildning. 

Arbetsplanen följs upp 

årligen i barn- och 

utbildningsnämnden. 
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14 Kulturnämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti  1,8 % 

Ordförande Ylva Samuelsson S   
Förvaltningschef Magnus Jonsson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Bruttokostnad 20 129 21 674 32 182 35 031 34 361 670 
./. Intäkter -2 685 -2 747 -4 321 -4 057 -4 057 0 

Nettokostnad 17 444 18 927 27 861 30 974 30 304 670 
       
Nettoinvesteringar 721 304 1 152 3 380 1 110 2 270 

 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Nämnd 164 139 246 198 218 -20 
Kulturverksamhet 16 237 17 702 26 033 29 084 28 414 670 
Föreningsanslag 1 043 1 086 1 582 1 692 1 672 20 

Totalt 17 444 18 927 27 861 30 974 30 304 670 

 
Ekonomiskt resultat 

Det ekonomiska utfallet den 31/8 ligger en bit under budgeterad nivå. Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 

670 tkr i driftsbudgeten och 2 270 tkr i investeringsbudgeten. 

Inom programområde kulturverksamhet kommer kapitalkostnaderna ge ett överskott på 270 tkr på grund av att 

investeringar sker under den senare delen av året, samt att två investeringsprojekt har flyttas fram till 2017. 

Budgeten för kulturprojekt beräknas lämna ett överskott på 200 tkr på grund av att planerade projekt inte får 

helårseffekt 2016. Den resterande delen av det prognostiserade överskottet är ett antagande med reservation. Det 

finns indikatorer på att det kan uppstå ett överskott på ca 200 tkr av de medel som är avsatta till personal-, lokal- 

och arrangemangskostnader för övertagandet av uppgifter från Stiftelsen Gisleparken. Det finns dock en viss svaghet 

i prognosen eftersom kostnaden för arrangemang och omkostnader för lokalövertagandet är osäkra vid tidpunkten 

för delårsbokslutet. 

Arbetet med den konstnärliga utsmyckningen av offentliga miljöer sker fortlöpande enligt plan. På grund av ett 

framflyttat fastighetsprojekt uppstår ett överskott på 270 tkr i investeringsbudgeten. Det överskottet kommer att 

begäras ombudgeterat till nästa år. De 2 000 tkr som är avsatta 2016 för renovering av biblioteket i Smålandsstenar 

överflyttas till 2017 då biblioteket ska flytta till nya lokaler i Torghuset. Övriga investeringar, som sker inom 

biblioteksverksamheten och Kulturplatån beräknas  
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Nyckeltal 
 Utfall Budget Utfall 

 2015-08-31 2016 2016-08-31 

Totalt antal besökare 124 718 210 000 129 805 
Antal besök/invånare 4,3 7,3 4,4 
Antal lån 142 238 240 000 141 118 
Antal lån/invånare 4,9 8,5 4,8 
Antal besök på kulturprogram 15 640 25 000 24 499 
Antal besök/kulturprogram 24 30 35 
    

 

Investeringsuppföljning  

Årets investeringsbudget uppgår till 3 380 tkr varav 304 tkr är förbrukade den 31/8. 

Konstanslaget för fastigheter uppgår till 426 tkr varav 156 tkr har använts till utsmyckningen "Tribun" av Jennifer 

Forsberg, placering på Ölmestadsskolan i Reftele. Resterande 270 tkr är avsatta till en konstutsmyckning i samband 

med att sporthallen i Smålandsstenar renoveras. Eftersom det projektet har skjutits fram kommer medlen begäras 

ombudgeterade till 2017. 

Investeringar för 105 tkr har hittills genomförts inom Kulturplatåns verksamheter i form av komplettering och 

uppdatering av befintlig PA-anläggning, samt till utrustning till den tillfälliga danssalen i Glashuset, som har tagits i 

bruk från och med höstterminen 2016. Ytterligare investeringar på ca 200 tkr kommer att genomföras under 

hösten för att få bättre funktionalitet i den stora salen som kulturförvaltningen tog över i Glashuset den 1 juli. Det 

behövs ytterligare investeringar för att få den lokalen att fungera på ett professionellt sätt. Kulturnämnden har för 

det ändamålet begärt en förstärkning av investeringsbudgeten på 1 000 tkr som ett tilläggsanslag. 

Biblioteket kommer under 2016 inte att använda budgeterade 2000 tkr till renovering av Smålandsstenars bibliotek. 

Under året har beslut tagits att Smålandsstenars bibliotek ska flytta till nya lokaler i Torghuset. Inflyttningen 

beräknas ske under andra halvåret 2017 varför investeringen på 2 000 tkr kommer att begäras ombudgeterade till 

2017. 

Måluppfyllelse 

Verksamheten som har genomförts under årets första åtta månader indikerar att målen för 2016 kommer att 

uppnås. Prognosen pekar mot att bibliotekens utlåning och besök ökar med 2 - 3 %. Kulturprogrammens besöksmål 

för helåret 2016 är i stort sätt uppfyllt redan efter 8 månader. Verksamheten har bedrivits med god ekonomisk 

hushållning. 

Kulturnämndens verksamhet och bidragsgivning ger förutsättningar för upplevelser, eget skapande och bildning. 

Biblioteken ska främja kreativitet, eget skapande och intresset för självstudier och utbildning på alla nivåer. Detta 

uppnås genom en utvecklad programverksamhet som ger möjligheter till nya möten mellan kommuninvånare, 

artister, konstnärer och föredragshållare. 

Ett annat viktigt mål är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva och vara delaktiga i kommunens 

kulturliv. Målet nås genom ett stort utbud av professionella kulturprogram och skapande verksamheter som vänder 

sig till att barn och ungdomar. Fler barn och unga har deltagit i kulturverksamheten under årets första 8 månader 

jämfört med 2015. 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 

Kulturaktiviteter för 

barn och ungdomar 

ska särskilt prioriteras 

med utgångspunkt i 

 
Inom kulturförvaltningens 

olika verksamheter har det 

bedrivits en bred 

verksamhet för barn och 
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barnkonventionens 

artikel 31 

ungdomar. 

Utgångspunkten för 

verksamheten har varit 

barn och ungas 

möjligheter att påverka 

utbudet och utformningen 

av de aktiviteter de deltar 

i. 

I bibliotekens olika 

skapande verksamheter 

stimuleras barnens 

kreativitet, det finns 

möjligheter att framföra 

tips om inköp av litteratur, 

spel och andra medier. 

Kulturplatåns verksamhet 

bygger på ungas egna 

initiativ. 

Prioritera 

förebyggande 

verksamhet för barn 

och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Integrera 

handlingsprogram för 

integration och 

folkhälsa i 

kulturverksamheten 

med särskild inriktning 

mot barn och unga 

 
Att implementera 

folkhälsostrategin/handling

splanen i 

kulturverksamheten pågår. 

Inom samtliga tre 

folkhälsomål för Gislaveds 

kommun 2013-2016, barn 

och ungas uppväxtvillkor, 

miljö och produkter, 

tobak, alkohol, narkotika, 

doping och spel, har det 

genomförts aktiviteter. Ett 

stort utbud av aktiviteter 

för barn och unga på deras 

fritid och tillgång till drog- 

och tobaksfria 

mötesplatser har 

genomförts. 

  

Kulturplatån ska vara 

en plats där människor 

i alla åldrar tar del av 

och producerar kultur 

efter egen förmåga 

 
Aktiviteterna på 

Kulturplatån har ökat och 

allt fler enskilda och 

grupper deltar och 

använder Kulturplatåns 

resurser. Främst är det 

unga människor som har 

upptäckt Kulturplatåns 

möjligheter. Kulturplatån 
har under perioden 1/1 -

 30/6 genomfört 95 

egenproducerade 

programaktiviteter och på 

olika sätt gett stöd till 41 

programaktiviteter 

producerade av enskilda 

och föreningar. 

Biblioteken ska stödja 

och främja utveckling 

av inlevelseförmåga, 

kreativitet och eget 

skapande 

 
Biblioteken har haft en 

bred verksamhet av 

program i olika former 

med syftet att främja 

utveckling av 
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inlevelseförmåga, 

kreativitet och eget 

skapande. 

Programverksamheten har 

vänt sig till barn och 

vuxna. Författarbesök, 

skrivarverkstäder, 

skapande verksamhet, film 

och teater är några 

exempel på områden som 

har förekommit. 

  

  

Biblioteken ska stödja 

och främja intressen 

för såväl självstudier 

som utbildning på alla 

nivåer 

 
Samverkan har skett med 

studieförbund kring olika 

verksamheter. Biblioteken 

har erbjudit stöd för egna 

studier genom 

organiserade aktiviteter 

och möjlighet att låna såväl 

fysiskt som digitalt 

kursmaterial. Samverkan 

och samarbete med barn- 

och utbildningsnämnden 

kring skolbiblioteket har 

skett vid sex bibliotek och 

med hjälp av bokbussen. 

Skolformerna förskola, 

grundskola och gymnasium 

omfattas av samverkan. 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända 

befolkningsutvecklinge

n genom att främja 

förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 

och att öka 

nettoinflyttandet. 

Marknadsföra och 

utveckla befintliga 

mötesplatser 

 
Kulturnämndens 

mötesplatser har bedrivit 

en  25 000 besökare. 

Totalt har verksamheterna 

haft drygt 130 000 besök 

under årets första åtta 

månader. Alla 

mötesplatser har arbetat 

aktivt med sociala medier 

och traditionella medier 

som tidningar, radio och 

tv. . 

Utveckla ett rikt och 

inspirerande utbud av 

kulturaktiviteter och 

kreativa miljöer 

 
Syftet är att ett kvalitativt 

kulturutbud ska få 

genomslag i media och 

därmed sprida bilden av 

Gislaved som en attraktiv 

och innovativ plats. Det 

har skett genom att alla 

mötesplatser har arbetat 

aktivt med sociala medier 

och traditionella medier 
som tidningar, radio och 

tv. Särskilt kan nämnas att 

konsthallens utställningen 

"Närmast horisonten" av 

konstnären Anu 

Tuominen, som har fått 

genomslag i medier 
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utanför regionen. 

Biblioteken ska stödja 

och främja utveckling 

av inlevelseförmåga, 

kreativitet och eget 

skapande 

 
Biblioteken har haft en 

bred verksamhet av 

program i olika former 

med syftet att främja 

utveckling av 

inlevelseförmåga, 

kreativitet och eget 

skapande. 

Programverksamheten har 

vänt sig till barn och 

vuxna. Författarbesök, 

skrivarverkstäder, 

skapande verksamhet, film 

och teater är några 

exempel på områden som 

har förekommit. 

  

  

Kulturplatån ska vara 

en plats där människor 

i alla åldrar tar del av 

och producerar kultur 

efter egen förmåga 

 
Se kommentaren under 

Kulturplatåns mål under 

det konkretiserade målet 

"Prioritera ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud för barn och 

ungdomar" 

Gislaveds konsthall ska 

stärka sin ställning som 

utställningscentrum i 

kommunen och öka 

intresset för 

samtidskonsten 

 
Efter att antalet besök 

minskade dramatiskt 2013 

har konsthallens 

besökssiffror ökat under 

2014 (39 %) och 2015 (76 

%). Efter årets första åtta 

månader ser vi att den 

positiva utvecklingen 

fortsätter. Genomslaget i 

media fortsätter att ligga 

på en bra nivå med inslag i 

tidningar, radio lokalt, 

regionalt och nationellt. 

Konsthallen fortsätter att 

stärka sin roll som 

konstinstitution i Region 

Jönköpings län och har 

också inlett ett samarbete 

med Konstverksamheten i 

Halmstad. 

Utvecklingen av 

konstverksamheten ska 

ses i ett längre perspektiv. 

Det långsiktiga målet är att 

konsthallen ska ha en stark 

lokal, nationell och 
internationell förankring 

när verksamheten flyttar 

till nya lokaler i Glashuset. 

Den nya konsthallen är en 

del av Glashusets tredje 

etapp. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Biblioteken ska stödja 

och främja intresse för 

litteratur, teater, film, 

konst, musik, dans och 

andra konstnärliga 

uttrycksformer 

 
Biblioteken arbetar aktivt 

med sin 

programverksamhet, som 

vänder sig till alla 

generationer och 

innefattar de flesta av 

konst- och 

kulturområdena. Denna 

verksamhet har haft ca 12 

000 besökare. Det totala 

antalet besök till 

biblioteken ökar med 

3,5 % jämfört med förra 

året. Utlåningen av medier 

sjunker med 1000 lån, 

vilket beror på att 

Smålandsstenars bibliotek 

har varit stängt för 

omflyttning under 

sommaren. För övrigt 

ökar utlånen. Stört är 

ökningen vid Broaryds 

bibliotek. Fler kommer till 

biblioteken för att ta del 

av program och 

mötesplatsens olika 

möjligheter. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

E-tjänster ska bidra till 

ökad tillgänglighet av 

kulturell service och 

tjänster 

 
Frågor om hur e-tjänster 

kan utveckla och förbättra 

den kulturella servicen 

pågår ständigt i 

kulturförvaltningen. arbete 

pågår att införa nya 

tjänster, exempelvis 

digitala bidragsansökningar. 

Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 
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15 Fastighetsnämnden 
Nämndsredovisning 
    Andel av kommunens driftbudget 

 Namn Parti   

Ordförande Lisbeth Åkestrand M   
Förvaltningschef Patrik Johansson    

     

Ekonomisk information 

Driftsredovisning 

tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Bruttokostnad 152 773 155 223 243 176 243 198 241 501 1 697 
./. Intäkter -171 862 -166 735 -261 115 -241 822 -250 119 8 297 

Nettokostnad -18 911 -11 512 -17 939 1 376 -8 618 9 994 
       
Nettoinvesteringar 15 204 13 271 22 608 122 349 38 640 83 709 

I nettoinvesteringar inräknas inte intäkter från sålda fastigheter och fordon 

Programområden inom nämnden 

(nettokostnad) tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos 
Avvikelse 

mot 

 2015-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 budget 

Administration 6 718 7 491 9 829 10 829 11 730 -901 
Hantverkare -131 218 -181 -434 -316 -118 
Fastigheter -21 983 -15 510 -22 198 -5 316 -14 540 9 224 
Städning -2 720 -2 911 -4 620 -3 103 -4 170 1 067 
Tvätt -108 -120 -142 -100 0 -100 
Fordonsservice -541 -1 125 -848 -300 -1 604 1 304 
Transporter 150 239 221 -100 382 -482 
Service åt 
Hyresgäster 

-296 206  -100 -100 0 

Totalt -18 911 -11 512 -17 939 1 376 -8 618 9 994 

 

Ekonomiskt resultat 
Det ekonomiska utfallet varierar mellan programmen och totalt räknar fastighetsnämnden med ett 

överskott på 9,9 mkr. 

Det finns många anledningar till det positiva resultatet. De totala intäkterna blir högre på grund av 

reavinster från försäljningar av fastigheter och bilar. Dessutom har fastighetskontorets städ verksamhet 

har fått extra interna uppdrag som ger högre interna intäkter. 

Kapitalkostnaderna och det planerade underhållet kommer sannolikt att bli lägre än budgeterat som 

effekt av komponentavskrivning. Personalkostnaderna och kostnader för inhyrda lokaler kommer bli 

dyrare än budgeterat på grund av verksamhetsförändring inom fastighet. 

En förutsättning i prognosen är att fastigheten på Malmgatan avyttras under hösten, vilken innebär en 
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reaförlust på ca 4,5 mkr.  Om försäljningen inte skulle genomföras kommer överskottet bli ca 14,4 mkr 

istället. 

Av verksamheterna beräknas fastigheter, städning och fordonservice ger ett överskott medan 

transporter och tvätt ger ett underskott i förhållande till budget. 

Investeringsuppföljning - nämnden 
Till och med augusti har fastighetsnämndens investeringar uppgått till ca 13,3 mnkr. Huvuddelen ligger på 

rivning av gamla Nordinskolan, projektering av hus C vid Åsenskolan, ombyggnad av stationen i 

Smålandsstenar, ombyggnad av Prästgården och vårdcentralen i Anderstorp. I Glashuset har en lokal för 

dans iordningställts i avvaktan på etapp 2. Till årsskiftet beräknar fastighetsnämnden att ca 38,6 mnkr har 

förbrukats. 

Flera stora projekt har förskjutits dels på grund av dålig konkurrens och dels på grund av att 

förutsättningarna har förändrats. Ombyggnaden av Kastanjegården i Reftele till HVB hem och hus C i 

Anderstorp kommer inte att påbörjas förrän efter årsskiftet. Ombyggnaden av Smålandsstenar sporthall 

behöver utredas mer och tillbyggnaden av Solkullens förskola senareläggs. Nyckelpigans förskola kommer 

inte att byggas om. 

Under året har en övergång till komponentavskrivning genomförts vilket medfört att 15 mnkr flyttats till 

investeringsbudgeten. En stor del av underhållsprojekten kommer att gå över årsskiftet varför hela 

beloppet inte förbrukas under 2016. 

Måluppfyllelse 
Fastighetsnämnden anser att måluppfyllelsen är tillfredställande. 

Driftsbudgeten kommer att ge ett överskott. Det finns flera anledningar till det positiva resultatet. 

Kapitalkostnaderna är svåra att prognostisera eftersom utfallet av övergången till komponentavskrivning 

inte blir klart förrän till årsskiftet. Dessutom förskjuts några investeringar och aktiveras senare. Men 

kostnaderna torde bli lägre än budgeterat. Utfallet för städverksamheten blir högre på grund av fler 

uppdrag. Även fordonsservice får ett bättre resultat medan transporter ger ett underskott. 

Energikostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av lägre förbrukning och bättre priser. 

Under 2016 kommer endast ca 31 % av investeringsbudgeten att förbrukas. Orsaken är främst att flera 

stora projekt, som ombyggnaden av hus C vid Åsenskolan och ombyggnaden av Smålandsstenar sporthall, 

förskjutits i tid. 

Huvudparten av de konkretiserade målen, som fastighetsnämnden kan påverka, kommer sannolikt att 

uppnås. 

Av de konkritiserade målen i övrigt beror måluppfyllelsen på samverkan med andra nämnder. 

Fastighetsnämnden uppfattar sin roll att biträda de övriga nämnderna med fastighetsuppgifter i 

utredningar och konsekvensbeskrivningar. 

 

Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Barns lärande Barnperspektivet ska 

genomsyra de 

kommunala besluten 

och all verksamhet. 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

Prioritera 

förebyggande 

verksamhet för barn 
och ungdomar och 

särskilt ett väl 

fungerande kultur- och 

fritidsutbud. 

Fastighetsnämndens 

förfogande ska riktas 

mot målgruppen 

 
Endast 52 % har riktats till 

målgruppen till och med 

september 2016 

Staden Gislaveds 

kommun 

Vända befolknings-

utvecklingen genom 

att främja 
förutsättningarna för 

de bofasta att bo kvar 

och att öka 

nettoinflyttandet. 

Bra lokaler med god 

inom- och 

utomhusmiljö 

 
Enligt 

fastighetsförvaltningens 

attitydbarometer från 
våren 2016 är 

uppfattningen om miljön i 

och utanför byggnaderna 

mellan 5 och 7 på en 9-

gradig skala. Uppfattningen 

om inomhusmiljön når inte 

upp till målet medan målet 

för den yttremiljön 

överträffas. 

Säkra och trygga 

lokaler  
Kontinuerligt genomförs 

revisionsbesiktningar av 

elanläggningar i större 

fastigheter och brandlarm. 

Dessutom sker särskild 

elkontroll i övriga 

fastigheter. Under hösten 

kommer dessutom alla 

lekplatser att besiktigas. 

Ge möjlighet för att 

fler lägenheter kan 

byggas i lokaler som 

inte behövs för 

kommunal verksamhet 

 
Under 2016 har 

socialförvaltningen och 

barn- och 

utbildningsförvaltningen 

sagt upp en del lokaler. 

Diskussion pågår om 

annan uthyrning alternativt 

försäljning av fastigheter. I 

något fall krävs ytterligare 

medelsanvisaning för att 

kunna bygga om till +70 

lägenheter. 

Fortsatt 

utvecklingsarbete för 

att Gislaveds kommun 

ska vara en del av e-

samhället. 

I första hand ska det 

administrativa 

datanäten byggas ut i 

alla vårdfastigheter 

samt att fastigheterna 

utrustas med wifi och i 

andra hans ska alla 

lägenheter i särskilts 

boende ska ha tillgång 

till 

internetuppkoppling 

via fast förbindelse 

 
Utbyggnad av näten pågår 

men tar längre tid än 

beräknat. Det beror i 

huvudsak på att 

entreprenörerna är hårt 

uppbokade och dels att 

verksamheten har svårt att 

precisera var uttag mm ska 

placeras. 

Fr.o.m. januari 2016 

ska konkreta 

förändringar, som 

innebär ombyggnation 

av två simhallar till 

annan verksamhet, 

genomföras. 

Ombyggnad av 

simhallarna i 

Anderstorp och 

Smålandsstenar 

 
Simhallen i Anderstorp har 

hyrts ut till en nybildad 

förening som fortsätter att 

driva simhallen. I 

Smålandsstenar pågår 

diskussion om hur 

ombyggnaden samt en 
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Målområde Konkretiserade mål Nämndmål  Senaste kommentar 

eventuell tillbyggnad ska 

utformas. 

Under 2016 påbörjas 

de konkreta 

förändringar av 

skolstrukturen som 

krävs för att säkerställa 

integration och 

utveckla den 

pedagogiska kvaliteten 
med anpassning till 

elevunderlaget. 

Förändring av 

skolstrukturen vilket 

kan innebära 

avveckling eller 

ombyggnad av 

skolbyggnader för 

annat ändamål 

 
Barn- och 

utbildningsnämnden har 

beslutat om en förändring 

av skolstrukturen i 

Gislaved och 

Smålandsstenar. Hur det 

eventuellt kommer att 

påverka byggnaderna och 
vilka ombyggnader som 

kan bli aktuella är ännu 

inte utrett. 

Med anledning av ökat 

behov inom förskolan har 

fastighetsnämnden hyrt in 

moduler i Burseryd och 

Gislaved som ytterligare 

externa lokaler. 

Företagsklimat och 
näringslivssamverkan 

Se över fordonspolicyn 

för miljömässigt 

hållbara samt säkra 

fordon. 

Revidera befintlig 

fordonspolicy  
Fastighetsnämnden 

kommer att besluta om en 

ny fordonspolicy under 

hösten 2016. 

Interna processer  Bedriva en effektiv och 

kvalitativ lokalvård för 

Gislaveds kommun 

 
Nyckeltalen kan beräknas 

när hela 2016 summerats 

 Minska 

energianvändningen 

med 15 % till 2020 

jämfört med 2008 

 
Energiförbrukningen kan 

samanställas när hela 2016 

summerats. 

 Effektiv 

fastighetsförvaltning, 

nyckel bättre än 

jämförbara kommuner 

 
Nyckeltalen kan beräknas 

när hela 2016 summerats. 

 Andelen nöjda 

hyresgäster i den 

regelbundet 

återkommande 

attitydundersökningen 

ska öka 

 
Det genomsnittliga värdet 

i fastighetsförvaltningens 

attitydbarometer 2016 

blev 6,41 vilket är 0,03 

lägre än 2015. Målet är att 

öka värdet men det blev i 

princip oförändrat. 

Trenden är dock svagt 

nedåtgående. 

 Lokaleffektivisering 
 

Andelen tomma lokaler 

baseras på situationen vid 

årsskiftet 

 Personalpolitiska mål 
 

Alla anställda inom 

fastighetsförvaltningen har 

den tjänstgöringsgrad som 

de önskar. 
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16 Sammanställd redovisning 
 

 
 
Gislaveds kommunkoncern består förutom kom-

munen av fyra aktiebolag och tre stiftelser med 

skiftande verksamhet.  En fusion mellan tidigare A-

ringen AB och Gislaveds industrilokaler AB 

genomfördes i början av året.  För att ingå i 

koncernen krävs det att kommunen bestämmer över, 

eller har ett väsentlig inflytande över bolaget/-

stiftelsen. I bolagen definieras detta som lägst 20 % av 

aktiernas röstvärde. 

 

 

Gislaved Energi AB har två dotterbolag, Gislaved 

Energiring AB för elhandel och bildar därmed en 

underkoncern. Till Gislaved Energiring AB finns 

knutet dotterbolaget Gislaved Energi Vindkraft AB. 
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AB Gislavedshus  
 
Ordförande: Inga-Lill Svanberg Stiftare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Stanley Guldmyr   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 160831 2016 2015 Belopp i tkr 160831 2015

Rörelsens intäkter 118 088 176 500 172 991 Anläggningstillgångar 527 216 499 342

Rörelsens kostnader -99 909 -154 700 -137 377 Omsättningstillgångar 17 071 44 434

Rörelseresultat 18 179 21 800 35 614 Summa tillgångar 544 287 543 776

Finansiella intäkter 2 40 309

Finansiella kostnader -5 338 -8 200 -8 677 Eget kapital 175 629 162 916

Resultat före skatt 12 843 13 640 27 246 Obeskattade reserver 15 955 15 955

Bokslutsdispositioner 0 -3 155 -3 800 Avsättningar 7 853 7 853

Skatt 0 -2 300 -5 184 Långfristiga skulder 306 634 314 143

Årets resultat 12 843 8 185 18 262 Kortfristiga skulder 38 216 42 909
Summa eget kapital och 

skulder 544 287 543 776

Investeringar, tkr 40917 75 000 30 682

Nettoomsättning, tkr 118088 176 500 172 991 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 34,6 35,0 32,2 Ansvarsförbindelser 287 287

Antal lägenheter 2562 2562 2 559

Antal lokaler 130 130 135

Vakansgrad 1,7 1,7 2,9

 
 

 
Verksamhet 
Sedan ett år tillbaka har det varit fullt uthyrt, vilket 

även inneburit att omflyttningar har minskat. 

Hyresbortfallet är 2,3 Mkr lägre jämfört med 

motsvarande period 2015. 

 

Den 1 april 2016 höjdes lägenhetshyrorna med 

0,35 %. Någon förhandling gällande 20017 års 

hyror har inte genomförts 

 

Ekonomi 
Omsättningen har ökat med 3,1 mnkr, främst 

beroende på minskat hyresbortfall. 

Räntekostnaderna är 0,7 mnkr lägre jämfört med 

samma period 2015. Lån har amorterats med 14 

mnkr. 

Den stora skillnaden i rörelsens kostnader mellan 

prognos 2016 och utfall 2015 beror till stor del av 

en återläggning 2015 av tidigare gjorda 

nedskrivningar. 

 

Personal 
 2016-08-31 2015-12-31 

Personalkostnader, tkr 15 635 21 189 

Tillsvidareanställda  37 37 

Omräknat till heltidstjänster 36,25 36,25 

Sjukfrånvaro % 1,66 1,19 

 
 

Framtid 
Första etappen av nybyggnationen i centrala 

Gislaved är klar. Alla lägenheter och lokaler är 

uthyrda. Etapp två är påbörjad och beräknas vara 

klar till halvårsskiftet 2017. 

 

Bolaget har även startat nybyggnation av 16 

lägenheter på Hörsjögatan i Smålandsstenar med 

beräknad inflyttning under sommaren 2017. 

 

Bygglov har lämnats in för nybyggnation av 16 

lägenheter på Ågatan i Anderstorp och för 

ombyggnad av lokal till fyra lägenheter på 

Hörsjögatan i Smålandsstenar. 
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Gislaved Energi AB  

Ordförande: Bengt-Anders Johansson Ägare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Joacim Cederwall   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 160831 2016 2015 Belopp i tkr 160831 2015

Rörelsens intäkter 29 311 42 664 44 081 Anläggningstillgångar 57 557 58 326

Rörelsens kostnader -25 357 -37 189 -38 710 Omsättningstillgångar 103 438 106 794

Rörelseresultat 3 954 5 475 5 371 Summa tillgångar 160 995 165 120

Finansiella intäkter 545 1 003 1 480

Finansiella kostnader -594 -978 -1 500 Eget kapital 29 441 25 536

Resultat före skatt 3 905 5 500 5 351 Obeskattade reserver 42 924 42 924

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 220 220

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 84 500 89 000

Årets resultat 3 905 5 500 5 351 Kortfristiga skulder 3 910 7 440
Summa eget kapital och 

skulder 160 995 165 120

Investeringar, tkr 2 818

Nettoomsättning, tkr 28 644 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 39,1 Ansvarsförbindelser Inga Inga

 
 

Verksamhet 
2016 år NKI-mätning visar att de allra flesta av våra 

kunder är mycket nöjda, eller nöjda med Gislaved 

Energi som energileverantörer. Vårt interna 

förbättringsarbete med ledorden Närmare Enklare 

Snabbare har fortsatt under 2016 och förväntas 

leda till fortsatt goda resultat och ytterligare ökad 

kundnöjdhet. 

 

Bolaget har under perioden fortsatt investera för 

god leveranssäkerhet i elnätet, även för 

morgondagens elanvändare. 

 

Koncernen är miljöcertifierad enligt ISO 14001. 
 
 

Ekonomi 
Rörelsens intäkter var 29 311 tkr (28 877) för jan-

aug 2016, en ökning med 1,5 % jämfört med 2015. 

 

Rörelseresultat efter finansiella poster blev 3 905 

tkr (3 746). 

 

Helårsprognosen 2016 för moderbolaget Gislaved 

Energi AB ligger över budget. Rörelseresultat efter 

finansiella poster bedöms bli 5 500 tkr. 

Motsvarande resultat i budgeten bedömdes bli 5 

165 tkr. 

 

 

 
 

Personal 

  2016-08-31 2015-12-31 

Personalkostnader, tkr 8 761 12 425 
Tillsvidareanställda  20 19 
Omräknat till heltidstjänster 18,7 16,6 
Sjukfrånvaro % 3,05      1,86 

 
Det råder fortsatt god trivsel och engagemang 

bland bolagets medarbetare. Antal anställda har 

ökat från 19 till 20 medarbetare. 

 

Framtid 
Bolaget kommer fortsätta förbättringsarbetet inom 

kundservice och bemötande. 

 

Sista delen i arbetet med att modernisera och 

driftsäkra elnätet enligt den tioårsplan som gjordes 

efter stormarna Gudrun och Per slutförs under 

2016. Arbetet fortsätter också med att planera för 

och genomföra de investeringar i elnätet som 

kommer att behövas för att möjliggöra en större 

andel förnybar elproduktion och andra 

energilösningar i det framtida energisystemet.  
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Gislaved Energiring AB  

Ordförande: Bengt-Anders Johansson Ägare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Joacim Cederwall    

 

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 160831 2016 2015 Belopp i tkr 160831 2015

Rörelsens intäkter 55 969 74 673 83 837 Anläggningstillgångar 172 835 161 797

Rörelsens kostnader -55 401 -72 245 -80 363 Omsättningstillgångar 40 817 23 363

Rörelseresultat 568 2 428 3 474 Summa tillgångar 213 652 185 160

Finansiella intäkter 1 0 3

Finansiella kostnader -559 -928 -1 412 Eget kapital 9 737 9 731

Resultat före skatt 10 1 500 2 065 Obeskattade reserver 70 084 70 084

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 50 533 0

Årets resultat 10 1 500 2 065 Kortfristiga skulder 83 298 105 345
Summa eget kapital och 

skulder 213 652 185 160

Investeringar, tkr 8 221

Nettoomsättning, tkr 54 685 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 32,0 Ansvarsförbindelser Inga Inga

 

Verksamhet 
Vårt interna förbättringsarbete med ledorden 

Närmare Enklare Snabbare har fortsatt under 

2016.  

Bolaget har under perioden fortsatt att investera i 

utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaved. En 

anläggning för rökgaskondensering vid 

pannanläggningen i Mossarp har uppförts och varit i 

drift sedan februari 2016. Investeringen höjer 

effekten på pannanläggningen samt gör att mer 

energi kan produceras med oförändrad 

bränsleförbrukning. Ett hållbart värmesystem med 

närproducerade skogsbränslen är en viktig 

målsättning för bolagets fjärrvärmeinvesteringar. En 

betydande minskning av årliga CO2-utsläpp i 

Gislaved har uppnåtts. Bolaget arbetar vidare med 

att fjärrvärmeprojekt i Anderstorp och har lämnat 

in en ansökan om stöd från Klimatklivet. Om 

projektet genomförs kommer en ny panna att 

upphandlas och en ackumulatortank. Ansökan 

beviljades i juni 2016. 

 

Bolaget har tillsammans med en samarbetspartner 

utvecklat solpanelslösningar med inriktning mot s.k. 

mikroproduktion för bolagets kunder som är 

intresserade av att bidra till att andelen förnybar 

elproduktion i energisystemet ökar. I augusti 2016 

uppfördes en ny solpanelsanläggning med 

totaleffekten 47,8 kW på Mossarpspannans tak.  

 

Dotterbolaget Gislaved Energi Vindkraft AB har i 

juli 2016 fusionerats med Gislaved Energiring AB. 

 

Ekonomi 
Rörelsens intäkter var 55 969 tkr (52 785) för jan-

aug 2016, en ökning med 6,0 %. Rörelseresultat 

efter finansiella poster blev 10 tkr (1 057). Flera av 

bolagets verksamheter har påverkas negativt av 

onormalt varm väderlek. 

 

Prognosen för helårsresultatet 2016 ligger under 

budget. Rörelseresultat efter finansiella poster 

bedöms bli 1 500 tkr och motsvarande resultat i 

budgeten bedömdes bli 3 105 tkr.  

 
 

Personal  
Bolaget hyr medarbetare från Gislaved Energi AB. 

 

Framtid 
Bolaget kommer fortsätta förbättringsarbetet inom 

kundservice och bemötande. 

 

Arbetet med att vidareutveckla 

värmeverksamheten i Gislaved till en långsiktigt 

hållbar helhetslösning för uppvärmning av 

fastigheter kommer att fortsätta och samtidigt ökar 

möjligheterna att ytterligare kunna ta tillvara 

spillvärme från näringslivet. Under 2016 och 2017 

planeras förtätningar inom Gislaveds fjärrvärmenät 
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och under 2018 räknar bolaget med att även 

Anderstorp ska kunna anslutas. När dessa 

värmesatsningar genomförts kommer flera av 

målen i Gislaveds kommuns klimatstrategi att 

uppnås. 

 

En fortsatt satsning på energitjänster ska leda till en 

effektivare energianvändning för våra kunder, bl.a. 

genom ökad insikt om hur energianvändningen ser 

ut idag och hur den kan styras på ett sätt som gör 

att energiläckage i onödan minimeras med 

bibehållen eller förbättrad upplevd komfort. 
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Stiftelsen Isabergstoppen  

 
Ordförande: Bo Kärreskog Stiftare: Gislaveds kommun 90,74% 
Antal ledamöter: 11  Gnosjö kommun 9,26% 
Verkställande direktör:  Louise Söderlund   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 160831 2016 2015 Belopp i tkr 160831 2015

Rörelsens intäkter 41 334 46 758 38 907 Anläggningstillgångar 60 864 62 821

Rörelsens kostnader -31 307 -43 117 -39 530 Omsättningstillgångar 14 003 5 318

Rörelseresultat 10 027 3 641 -623 Summa tillgångar 74 867 68 139

Finansiella intäkter 0 0 46

Finansiella kostnader -146 -346 -381 Eget kapital 44 988 35 107

Resultat före skatt 9 881 3 295 -958 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 22 950 24 000

Årets resultat 9 881 3 295 -958 Kortfristiga skulder 6 929 9 032
Summa eget kapital och 

skulder 74 867 68 139

Investeringar, tkr 2 586 4 515

Nettoomsättning, tkr 41 334 38 830 Ställda säkerheter 17 000 17 000

Soliditet, % 60,1 51,5 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Antal gästnätter 66 341 92 377

  
Verksamhet 
Isaberg Mountain Resort är en sport och 

konferens-anläggning som erbjuder 

utomhusupplevelser året runt. Unikiteten ligger i 

den vackra utomhusupplevelsen i naturreservatet i 

form av roliga aktiviteter som tillfredsställer en 

bred målgrupp. Vi erbjuder bl.a. vandring, MTB-

cykling, kanot- och kajakpaddling, samt 

höghöjdsbana. Vi erbjuder också guidade 

aktiviteter, hotellboende, camping, restaurang, 

älgpark och fastighetsuthyrning. Stiftelsens 

eventuella vinst ska återinvesteras för utveckling av 

anläggningen. Isaberg har under de senaste tre åren 

utvecklats och byggt upp en attraktiv anläggning där 

sommaren är större än vintern beläggningsmässigt. 

Vi skall vara jordnära, innovativa och ge gästen 

berikande naturupplevelser och möten året runt. 

 

 

Ekonomi 
Intäkterna och resultatet innefattar en halvbra 

vinter där denna säsong gick runt utan minussiffror. 

Skidanläggningen var öppen 6 januari -28 mars och 

hade ca. 85.000 besökare (71.000 besökare år 

2014-15).  

Satsningarna på sommarhalvåret har slagit väl ut 

och ökat beläggningen med ca 15 %. Fastän vädret 

inte varit det bästa så har gästerna i gengäld 

aktiverat sig och bl.a. gjort höghöjdsbana, cyklat 

MTB, Segway (nyhet -16), besökt älgparken etc. 

Det är ett tapp i golfpaket medan det sker väldigt 

stora ökningar i lägerverksamheten där t.ex. 

cykelklubbar förlägger hela helgen hos oss för 

träning. Renovering av stugorna fortsatte i våras 

och nu är 51 stugor renoverade, 19 återstår. 

Affären har fått en uppfräschning och flyttats. Ett 

nytt åkband och breddning av nedfart är klar för 

skidsäsongen. Bygget av en tredje lodge är 

påbörjat.  Samarbetet med restaurangen har 

fungerat väl. Ca 30 % av gästerna under vår, 

sommar och höst kommer från utlandet; danskar, 

tyskar, holländare och fransmän etc. Vintertid är 

50 % danska gäster. 

Personal 
 2016-08-31 2015-12-31 

Personalkostnader, tkr 12 205 13 928 

Tillsvidareanställda  17 16 

Omräknat till heltidstjänster 16 16 

Sjukfrånvaro % 1,75 2,0 

 

Framtid 
Stiftelsen måste fortsätta renovera klart alla 

Utternstugorna samt bygga om eller riva det gamla 

campingservicehuset då kapaciteten inte räcker till 

med ökad beläggning. Sportcentret som ligger i 

plan är ett stort steg och blir ett nytt hjärta i 

verksamheten under sommarhalvåret. Vi fortsätter 

satsa på utomhusupplevelsen och skall arbeta 

vidare att förbli södra Sveriges största MTB-

destination.  
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Stiftelsen Torghuset  

Ordförande: Ylva Samuelsson Stiftare: Gislaveds kommun 75% 
Antal ledamöter: 7  Föreningar/privatpersoner 25% 
Verkställande direktör:  Anette Josefsson   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 160831 2016 2015 Belopp i tkr 160831 2015

Rörelsens intäkter 3 659 5 515 5 611 Anläggningstillgångar 4 874 5 082

Rörelsens kostnader -3 053 -5 167 -5 033 Omsättningstillgångar 2 143 819

Rörelseresultat 606 348 578 Summa tillgångar 7 017 5 901

Finansiella intäkter 1 0 1

Finansiella kostnader -60 -72 -116 Eget kapital -4 759 -5 307

Resultat före skatt 547 276 463 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 10 500 10 500

Årets resultat 547 276 463 Kortfristiga skulder 1 276 708
Summa eget kapital och 

skulder 7 017 5 901

Investeringar, tkr 75

Nettoomsättning, tkr 2 326 2 061 3 611 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % neg Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet 168 116

 

Verksamhet 
Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga 

arrangemang. Stiftelsen har även konferenser och 

mässor för företag. 

Biografen visar film flera ggr/vecka, matiné, 

eftermiddagsfilm och Bio Kontrast. Under hösten 

kommer vi också att start BioNio, ett projekt för 

att få ungdomar att se film på bio. Turistbyrån har 

varit öppen 10 veckor i sommar. 

Killkväll har anordnats. 

 

Ekonomi 
Stiftelsen håller budgeten väl. Bra utfall på bion 

under semestern. 

En enkel underhålls- och investeringsplan har 

gjorts. Ny filmduk är inköpt. Smalare 

konferensbord är beställda. Taket o 

stuprörssystem ska ses över samt byte av halogen 

till LED-belysning.  

Fuktskadan i Stora Salen är fortfarande ett 

mysterium. Fukten kommer och går! Just nu ingen 

fukt. Vi avvaktar ytterligare en tid och gör nya 

mätningar. Detta gör också att handikapp 

trappa/hiss upp till scenen inte har kunnat köpas in 

ännu. 

Moms på bio kommer att höjas från 6% till 25% 

den 1 januari 2017. Det betyder höjda biljettpriser. 

Stöd från Filminstitutet är sökt. Stödet är inte tänkt 

att bli en momskompensation utan ska ses som ett 

led i biografens utveckling. Vi har sökt stödet för 

att köpa in ett nytt kassa- och bokningssystem. 

Kortbetalning och swish betalning är beställt. 

Med anledning av byte av hyresgäst från Swedbank 

till Biblioteket kommer lokalen att behöva anpassas 

till den nya verksamheten. Kostnadsberäkningar 

har gjorts och för att inte denna kostnad ska 

belasta verksamhet har vi ansökt om och fått 

beviljat ett bidrag på 4 miljoner kronor av 

kommunen.  

Ett av lånen förfaller till betalning i oktober varför 

ny upphandling kommer att ske.  

 
 

Personal 
 2016-08-31 2015-12-31 

Personalkostnader, tkr 1 325 2 111 

Tillsvidareanställda  15 15 

Omräknat till heltidstjänster 4 4 

Sjukfrånvaro % 1 - 

 
Företagshälsan har gjort en översyn av 

arbetsplatsen ur ergonomisk synvinkel. För att 

minska risken för belastningsskador kommer vi att 

ändra om i bl.a. köken.  

 

Framtid 
Satsning på biografen fortsätter och ser nu fram 

mot BioNio för ungdomar. En kväll i månaden 

viker vi för dem med film och ”häng” där tanken är 

att de själva ska få påverka och ta ansvar. 

 

Bibliotekets inflyttning i huset blir spännande. Där 

kan vi säkert hitta många sätt att samverka och 

samarbeta. 
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Gislaved Näringsliv AB 

Ordförande: Morgan Ryhman Ägare:  Gislaveds kommun 50% 
Antal ledamöter: 7            Gislaveds Näringslivsråd 50% 
Verkställande direktör:  Leif Österlind    

 

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 160831 2016 2015 Belopp i tkr 160831 2015

Rörelsens intäkter 4 242 5 266 10 962 Anläggningstillgångar 48 0

Rörelsens kostnader -3 294 -5 186 -10 947 Omsättningstillgångar 3 003 1 560

Rörelseresultat 948 80 15 Summa tillgångar 3 051 1 560

Finansiella intäkter 0 0 2

Finansiella kostnader -13 -24 0 Eget kapital 449 449

Resultat före skatt 935 56 17 Obeskattade reserver 60 60

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 -17 -5 Långfristiga skulder 0 0

Årets resultat 935 39 12 Kortfristiga skulder 1 607 1 051
Summa eget kapital och 

skulder 2 116 1 560

Investeringar, tkr 62 0

Nettoomsättning, tkr 5 266 10 962 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % 31,8 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Likviditet 148,4

 

 
 

Verksamhet 

Syftet med bolagets verksamhet är att på en av 

ägarna gemensamt formulerad grundsyn verka för 

näringslivets och handelns utveckling inom 

Gislaveds kommun och för kommunens arbete 

med näringslivs-befrämjande åtgärder. I 

verksamheten ingår även affärscoachning enligt 

Science Park programmet. Bolaget skall därvid 

verka för kompetensutveckling samt genomföra 

projekt vars syfte är att utveckla infrastruktur, 

tillgänglighet och attraktivitet för befintliga och 

tillkommande företag. GNAB samverkar med 

Business Gnosjö Region AB som är en nybildad 

plattform för att öka regionens konkurrenskraft. 

Större projekt som tidigare drivits av GNAB drivs 

nu gemensamt i BGR. 

 

Ekonomi 

Omsättningsmässigt kommer verksamheten att 

minska med 6 mnkr mot föregående år. Orsaken 

till minskningen är färre projekt, att Affärsracet 

inte genomförs under 2016 utan planeras för 2018. 

Totalt beräknas bolaget omsätta 5 mnkr. Bolaget 

har även under 2016 fått en ökad grundfinansiering 

på 420 tkr. 

 

Kostnadsmässigt har året präglats av 

återhållsamhet. Investering har gjorts i en ny server 

och ny brandvägg. Årets resultat beräknas till 39 

tkr. 

 

 

 

Personal 
 2016-08-31 2015-12-31 

Personalkostnader, tkr 2359 4 272 

Tillsvidareanställda  5 9 

Omräknat till heltidstjänster 5 7 

Sjukfrånvaro % 1,73 0,55 

 

Framtid 

Bolaget blir 2017 ett helägt kommunalt bolag med 

ansvar för utveckling av näringsliv och turism. Ett 

för uppdraget aktuellt ägardirektiv kommer att bli 

ledstjärna för verksamheten. Viktiga frågor är 

infrastruktur, bostäder, personalbehov och 

framtidstro. Beredskap på omställningar mot en 

ökande tjänstesektor, ökad integration och 

lyhördhet mot nya affärsområden. Handeln har ett 

ökat fokus. Ett attraktivt utbud inom handel, 

kultur, restauranger och mötesplatser är viktiga 

komponenter för trivsel och tillväxt. E-handel är 

ett område kan utvecklas.  

 

Näringsliv och samhälle kan bara utvecklas 

tillsammans och det krävs lyhördhet, handlingskraft 

och framtidstro. Att investera i samhällsutveckling 

bidrar till ett starkare näringsliv och ökad 

attraktivitet. Områden inom attraktivitet som 

infrastruktur, boende, skolor måste samverka med  

näringslivets behov av kompetenser, 

kompletterande tjänster, produkter och 

omvärldsbevakning 
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Det fortsatta arbetet för 2016 och framåt bör ha 

följande fokus:  

Lokalt 

 Närvaro och dialog med näringslivet 

 Förmåga att parera och genomföra  

 Marknadsföra teknik mot ungdomar 

 Etableringar, nystart och UF företag 

 Utbildning och kompetensförsörjning 

 HR nätverk 

Kommunöverskridande 

 Tillgodose näringslivet kompetens behov 

 Stödja utveckling av nya marknader 

 Utveckla koncept för omvärldsanalys 

 Infrastruktur 

 Automationsprojekt 

Kommun 

 Utveckling av attraktivitet i form av bästa 

skolor, boende, mötesplatser, 

infrastrukturer samt kollektivtrafik. 

 Svenskt Näringsliv ranking 2016
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Stiftelsen Gisleparken  

Ordförande: Staffan Sjöblom Stiftare: Gislaveds kommun 
Antal ledamöter:  6  Föreningen Folkets Park och Folkets  
Tf föreståndare:  Lars Villefrance Damgaard,  hus i Gislaved 
   t o m 30/6- 2016   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Utfall Bokslut

Belopp i tkr 160831 2016 2015 Belopp i tkr 160831 2015

Rörelsens intäkter 2 007 2 057 9 853 Anläggningstillgångar 0 1 266

Rörelsens kostnader -2 189 -2 478 -8 946 Omsättningstillgångar 826 3 835

Rörelseresultat -182 -421 907 Summa tillgångar 826 5 101

Finansiella intäkter 0 0 1

Finansiella kostnader -7 -4 -13 Eget kapital 705 894

Resultat före skatt -189 -425 895 Obeskattade reserver 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 Avsättningar 0 0

Skatt 0 0 0 Långfristiga skulder 0 0

Årets resultat -189 -425 895 Kortfristiga skulder 121 4 207
Summa eget kapital och 

skulder 826 5 101

Investeringar, tkr 0 0 0

Nettoomsättning, tkr 3 331 Ställda säkerheter Inga Inga

Soliditet, % Ansvarsförbindelser Inga Inga

 
 

Verksamhet 

Stiftelsen Gisleparken har fram till 1 maj 2016 haft 

verksamhet i form av bowling, stuguthyrning och 

uthyrning av lokaler, främst till Bingoalliansen och 

Gislaveds Drill & Drum. Ett beställnings-event har 

genomförts under våren, men i övrigt har såväl 

konferens- som nöjesverksamhet avvecklats helt. 

 

Efter beslutet att lägga verksamheten i stiftelsen 

vilande har aktiviteterna inriktats på avveckling i 

form av uppsägning av personal, avveckling och 

överlåtelse av avtal inkl. hyresavtal med Gislaveds 

kommun om lokalerna i Glashuset. Överlåtelse av 

inventarier, maskiner och förnödenheter har skett 

till Gislaveds kommun. En medarbetare har genom 

verksamhetsövergång övergått till anställning i 

Gislaveds kommun (bowling). Från och med den 1 

juli 2016 har stiftelsen ingen anställd personal 

utöver en medarbetare, som lämnar sin tjänst den 

1 oktober 2016. 

 

Fritidsnämnden har övertagit stuguthyrningen och 

bowlingverksamheten, barn- och 

utbildningsförvaltningen köken i sin helhet och 

kulturnämnden resterande lokaler. Kulturnämnden 

har dessutom fått samordningsansvar för 

verksamheter och lokalerna i Glashuset. 

 

Den löpande verksamheten i stiftelsen och fortsatt 

hantering av avveckling av verksamheten sköts från 

med 1 juni 2016 av Gislaveds kommun. Det 

omfattar i första hand arkivhantering och 

ekonomiska transaktioner samt styrelsens 

administration. 

 

Styrelsen har sammanträtt sju gånger under de 

första åtta månaderna 2016. I fortsättningen 

kommer styrelsen att ha två - tre sammanträden 

per år för att hantera budget och bokslut. 

 

 

Ekonomi 

Avvecklingen av verksamheten innehåller mer 

kostnader och fler problem än som förutsetts. 

Samtliga inventarier har sålts till Gislaveds 

kommun, men felaktig uppgift om kvarvarande 

värde har lett till att 40,5 tkr har fått skrivas av. 

Nedskrivning av lager mm har gjorts med 133,5 tkr 

efter att försäljning av övrigt lösöre och 

förnödenheter gjorts. Bokföringsföringstekniska 

korrigeringar har fått göras med 50 tkr, och 

redovisnings- och personalkostnader har blivit 

högre än  

beräknat. Detta leder sammantaget till att 

verksamheten redovisar ett underskott om 189 

tkr. 

Prognosen för resten av året visar på ytterligare 

underskott, som bedöms ligga i intervallet 200 – 

250 tkr.  Huvuddelen ligger på lösen av leasingavtal. 

Underskottet för 2016 prognosticeras till 425 tkr. 

 
Personal 
 2016-08-31 2015-12-31 

Personalkostnader, tkr 992 3 511 

Omräknat till heltidstjänster 3,5 8 
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Framtid 

Verksamheten Stiftelsen Gisleparken är genom 

beslut i kommunfullmäktige och av årsstämman i 

Föreningen Gislaveds Folkets Hus och Folkets Park 

under avveckling. Avsikten är att stiftelsen ska 

finnas kvar som organisation men ha vilande verk-

samhet framöver. Framtiden får utvisa om stiftelsen 

ska upplösas eller aktiveras; i det senare fallet i så 

fall med en omarbetning av stiftelsestadgarna. För 

förändring av stadgarna fordras ett gemensamt 

beslut av de båda stiftarna samt godkännande från 

Kammarkollegiet.  
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Gisletorp Lokaler AB  

Ordförande: Niclas Palmgren Ägare: Gislaveds kommun 100 % 
Antal ledamöter: 5   
Verkställande direktör:  Mikael Fröler   

 

RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Bokslut BALANSRÄKNING Bokslut

Belopp i tkr 150831 2015 2014 Belopp i tkr 2014

Rörelsens intäkter 3 231 4 700 2 764 Anläggningstillgångar 2 029

Rörelsens kostnader -2 007 -3 230 -1 955 Omsättningstillgångar 11 964

Rörelseresultat 1 224 1 470 809 Summa tillgångar 13 993

Finansiella intäkter 0 30 121

Finansiella kostnader 0 0 0 Eget kapital 10 631

Resultat före skatt 1 224 1 500 930 Obeskattade reserver 2 386

Bokslutsdispositioner 0 0 -30 Avsättningar 0

Skatt 0 0 -221 Långfristiga skulder 0

Årets resultat 1 224 1 500 679 Kortfristiga skulder 976
Summa eget kapital och 

skulder 13 993

Investeringar, tkr 0

Nettoomsättning, tkr 2 764 Ställda säkerheter Inga

Soliditet, % 88,3 Ansvarsförbindelser Inga

Likviditet, %  
 

Verksamhet 

 

 

 

 

Ekonomi 

 

 

 

Framtid 
. 
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17 Redovisningsprinciper 
Delårsbokslutet har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 

kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och 

utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det 

lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 mnkr. Dessutom 

redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster. 

Intäkter 

Skatteintäkter  

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s augustiprognos i enlighet med 

rekommendation RKR4.2. 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag tas fr o m 2013 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och 

periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda 

värdet. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp periodiseras fr om 2014 på samma sätt. 

Tillfälligt flyktingbidrag 2015 

I december betalades 34,5 miljoner ut i tillfälligt flyktingbidrag. Bidraget är periodiserat fr januari 2016, följer 

därmed inte rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. 

Kostnader 

Löner mm 

Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende augusti men som utbetalas i september har inte 

periodiserats. Ej uttagen semester tillsammans med övertid har inte periodiserats. 

Tillgångar och skulder 

Investeringar  

Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. Detta beroende på svårigheten at 

bedöma tidpunkten för avyttring, enligt rekommendation ska exploatering hanteras som omsättningstillgång. 

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde. 

 

Avskrivningstider t om 2014:                          Avskrivningar investeringar fr o m 2014: 

Konst 0 år                                                          Mark, fjärrvärmeanslutning, konst 0 år 

Mark och saneringsfastigheter 0 år                  Mark, byggnad o tekniska anläggningar 10-60 år 

Inventarier 3-10 år                                            Maskiner 3-20 år 

Transportmedel 5-10 år                                    Transportmedel 5-20 år 
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Fastighetsinventarier 10-20 år                          Inventarier 3-20 år 

Byggnader 20-50 år                                           Byggnadsinventarier 3-20 år 

Affärsfastigheter 20-33 år                                 Affärsfastigheter 20-33 år 

Vattenledningar 33 år                                         Vattenledningar 33 år, fr om 2016, 60 år 

 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivningsmetod tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningen påbörjas när 

tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 

en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 

ett halvt basbelopp, 22 150 kr 2016. 

Under 2014 gjordes en översyn av anläggningsregistret. De fastighetsanläggningarna som tidigare inte har haft 

markvärde har det nu. Rutinerna för komponentavskrivningar har tagits fram tillsammans med fler 

komponenter för fastighetsanläggningar. Reglerna har tillämpats på fastighetsinvesteringar som avslutats under 

2014. Under 2015 infördes två komponenter inom gata, kropp med 0 års avskrivning och topp med 10-40 års 

avskrivning. För att en tillgång ska delas upp i komponenter ska tillgångens anskaffningsvärde uppgå till minst 

1 000 000 kr. Komponentavskrivningar på fastighetsinvesteringar gjorda före 2014 och gatuinvesteringar före 

2015 har gjorts under 2016. 

Under 2015 uppdaterades anläggningsregistret med ägda fastigheterna, vars markvärden ej tidigare har 

bokförts. Denna rättelse ökade det egna kapitalet med ca 20 miljoner kr. 

Förråd 

Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde. 

Kortfristig fordran 

Underskott för Va-verksamheten redovisas som kortfristig fordran. 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 

Ansvarsförbindelsen för pensioner omfattar även de förtroendevalda. 

Avsättningar 

Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen om att nuvärdesberäknas. Kostnaden 

för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en osäker ränta. 

Leasingavtal  

Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing. Avtalen avser främst leasing av bilar och 

maskiner. Avtalstiderna är mellan 3-5 år. En inventering av fastighets hyresavtal ska påbörjas. 

Borgensåtagande 

Till delårsbokslutet har inga nya uppgifter tagits fram för borgensåtagande. 

Sammanställd redovisning 

Vid delårsbokslutet upprättas ingen sammanställd redovisning som skulle omfattat kommunen, AB Gislavedshus, 

Gislaveds Energi AB och Stiftelsen Isabergstoppen. Samtliga kommunala bolag och stiftelser redovisar 

resultaträkning, balansräkning och prognos för helåret. Under 2016 har det skett en fusion av bolagen A-ringen 

AB och Gislaveds Industrilokaler AB (numera Gisletorp AB). 
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Interna redovisningsprinciper kommunen 

Personalkostnader 

Arbetsgivaravgifter mm har interndebiterats förvaltningarna i samband löneredovisningen. Den följer Sveriges 

Kommuner och Landstings rekommendation. Det tas även ut ett påslag på lönesumman från förvaltningarna för 

att täcka gemensamma kostnader som tex Kommunhälsan, Facklig verksamhet. 

Kapitalkostnader 

Räntan beräknas med nominell metod 2,4 % på bokfört värde. På årets investeringar har ränta tillgodoräknats fr 

om anskaffningsmånaden. 

18 Ordlista 
Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar. 

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (t ex byggnader, mark, 

inventarier mm) eller finansiella (aktier, andelar mm) 

Avskrivningar Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad ekonomisk 

livslängd. 

Avsättningar Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst men, 

till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den skall infrias. 

Eget kapital Visar hur stor del av tillgångarna som ej finansierats med skulder 

Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, tex. ränta på bankkonto. 

Finansiella kostnader Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader för 

pensionsförvaltningen. 

Kapitalkostnader Avskrivningar och intern ränta. 

Kortfristiga fordringar Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen 

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen 

Likviditet Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. 

Nettoinvesteringar Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid tex likvida medel, kortfristiga fordringar, 

förråd 

Rörelsekapital Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 

Soliditet Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av kommunens tillgångar som 

finansierats med eget kapital. Eget kapital dividerat med totala tillgångar. 

  


